
São apenas 30 dias de campanha para reverter a inevitá-
vel vitória de Marina Silva. Isso é possível? Certamente que 
sim, o problema é que não se trata mais de uma questão 
emocional como dizem, e sim de uma insatisfação gene-
ralizada dos brasileiros que não acreditam mais na política 
nem nos políticos tradicionais, preferindo apostar no des-
conhecido a acreditar no que ai estar. Marina sai de um ter-
ceiro lugar, com apenas 8% de intenções em pesquisa, para 
ultrapassar os dois principais favoritos na corrida presiden-
cial e colocar-se como virtual vencedora no 1º turno.  

A candidata chega como um cometa radiante, cau-
sando pânico em uns e atraindo admiração de muitos. 
Só o fato de se comprometer a não concorrer à reelei-
ção, demonstra que ela é uma política diferente dos 
demais, que quando se agarram ao poder, roubam e 
matam para nele se manterem...Pág. 3.

Marina inverte a lógica e
poderá vencer no 1º turno 
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PUBLICIDADE LEGAL COM 
CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Ibotirama, 56 anos inspirando 
cultura e construindo história

De 18 a 21 de setembro

Ao completar 56 anos de emancipação política, o 
promissor município de Ibotirama, à margem direita do 
Rio São Francisco, promoveu uma extensa programa-
ção cultural, esportiva, religiosa e festiva...Págs. 6 e 7.
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O fantástico Brasil 
do programa 
eleitoral

Jayme Modesto

Diz o senso comum que, 
assim como na guerra, em 
uma campanha eleitoral a 
primeira vítima é a informa-
ção. Na medida, creio que é 
assim mesmo que funciona. 
Na hora que começa a dis-
puta fica mais difícil distin-
guir a boa da má informação, 
mesmo porque “verdades” e 
“mentiras” não são absolutas, 
vêm quase sempre juntas e 
misturadas e convence quem 
mente mais e melhor.

No horário político do Rá-
dio e TV, o que vemos é pura 
propaganda, como o próprio 
nome diz. Seu objetivo único 
é ganhar o voto do eleitor. 
Já este, escolhe como pode 
e muitas vezes dentro de 
sua conveniência. Mas nes-
tas eleições, ao contrario do 
que muitos dizem, o eleitor 
está mais exigente e atento 
ao que está acontecendo no 
país e exercerá melhor a sua 
capacidade de escolha, no 
cumprimento do seu dever 
cívico – ele cobra melhorias 
nos serviços públicos e uma 
politica de resultado. 

Refletindo sobre o festival 
de mentiras mostrado na TV, 
cheguei à conclusão de como 
é verdadeira a frase atribuída 
a Joseph Goebbels que diz: 
“Uma mentira repetida mui-
tas vezes torna-se verdade”. 

Assim, é “verdade” que o 
governo modernizou e mudou 
o país, mas é mentira que isto 
solucionou os graves proble-
mas. Pode ser “verdade”, mas 
o diagnóstico feito pela opo-
sição diz que é mais “mentira” 
que verdade. O que é verdade.

Dessa forma, cheguei à 
conclusão que não vivo no 
mesmo Brasil da propagan-
da eleitoral do partido que 
comanda o país. O Brasil que 
eu vivo é falido e sem iden-
tidade. Conclui ainda, que 
os programas eleitorais vêm 
mostrando, mais uma vez, 
que a maioria absoluta dos 
políticos brasileiros não tem 
compromisso com a realidade 
e prefere fantasiar um Brasil 
ideal para enganar o eleitor 
desatento e alienado.

O grupo que comando o 
país assevera com falácias 
que, em menos de 12 anos 
conseguiu tirar 36 milhões 
de pessoas da linha da po-
breza extrema, com a distri-
buição de renda do misero 
“Bolsa Família”. Uma mági-
ca ou um milagre?

No meu entendimento 
para melhorar o país e ofe-
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recer uma melhor qualidade 
vida a população carente, não 
são necessários os megas 
programas que envolvem 
bilhões de reais e mantidos 
eternamente. A base funda-
mental do Bolsa Família – 
que foi abandonada logo no 
início do governo do PT – era 
“ensinar a pescar” ao invés 
de “dar o peixe”, mostrava-
se verdadeira e a forma ple-
na de libertar nosso povo da 
escravidão dos políticos e da 
dependência eterna das es-
molas federais.

Enquanto isso, o Bolsa 
Família é uma “maravilha”, 
além de ser o maior crime 
oficializado de compra de 
voto do mundo, que pode 
jogar as famílias que o re-
cebem imediatamente para 
o mesmo abismo de miséria 
e abandono do qual os fin-
giram tirar. Basta que estas 
mesmas famílias acabem 
sendo excluídas por um pe-
ríodo temporário ou defini-
tivamente do programa. As-
sim, como nada geraram de 
sustentável, essas famílias 
mergulhariam na mesma po-
breza e miséria de antes.

A conclusão óbvia é que 
basta enxergar um pouco a 
realidade do país que vive-
mos, com uma visão isenta 
de paixões políticas, para 
jogar por terra o Brasil de 
fantasias que essa gente in-
siste em vender para o elei-
tor. Mas, mesmo assim, fica 
bem claro que a maioria do 
eleitorado ainda não é capaz 
de se desvincular das ideo-
logias, interesses e paixões 
para pensar no país como 
uma nação forte e poderosa 
com plena capacidade de li-
bertar seu povo da miséria 
sem a necessidade de es-
molas paternalistas e outras 
medidas assistencialistas.

Assim como o eleitor ca-
rece dessa visão, os políticos 
também, já que preocupam 
meramente em manter-se no 
poder a qualquer custo. Mes-
mo que para isso tenham que 
pisar nos sonhos e na digni-
dade de seu próprio povo.

Eles mentem, pois há 
quem acredite, e muitos 
acreditam. E é assim que se 
forma todo esse círculo de 
mentiras, roubalheiras, men-
salões e fraudes, e os res-
ponsáveis, adivinha, somos 
nós. Vamos ensinar nossas 
crianças a não cometer os 
mesmos erros que todos nós 
vimos cometendo, talvez um 
dia isso não seja mais uma 
triste realidade.

Bateu o desespero: PT 
teme que Marina vença 
no primeiro turno

Salario mínimo será 
de R$ 788,06 em 2015

Segundo IBGE, Brasil tem 
202 milhões de habitantes

Segundo pesquisa
nem Lula consegueria barra
ascensão de Marina

A seca atinge mais de
140 municípios na Bahia

Dilma Veta Projeto de Lei 
que criaria novos municípios

Jayme Modesto

De acordo com infor-
mações do jornalista 
Cláudio Humberto, 

um dos mais respeitados 
analistas politico do país, 
avaliações internas do PT 
apontam uma possível vi-
tória de Marina Silva no 
primeiro turno. Petistas 
de alto escalão do partido 
se reuniram em Brasília 
e buscam uma saída para 
tentar barrar o crescimento 
acentuado  de Marina. Até 
agora ninguém encontrou 
uma formula e a candidata 
do PSB continua subindo 
de forma avassaladora. No 
meio do desespero petista 
e na busca por um culpado 
sobrou para o marquetei-
ro João Santana que antes 

Jayme Modesto

A ministra do Planeja-
mento, Miriam Bel-
chior, afirmou no dia 

28 de agosto, que o salário 
mínimo será reajustado 
para R$ 788,06 a partir de 
janeiro de 2015. O aumento 
será de 8,8% em relação ao 
valor deste ano, que é de R$ 
724. O impacto para as con-
tas públicas no próximo ano, 
segundo a assessoria da mi-
nistra, será de R$ 22 bilhões. 

Jayme Modesto

OBrasil tem uma 
população de 
202.768.562 habi-

tantes, segundo dados do 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), 
publicados no dia 28 de 
agosto no Diário Oficial da 
União. O estado mais popu-
loso, São Paulo, tem 44,03 
milhões de habitantes. Já 
no estado menos populoso, 
Roraima, vivem 496,9 mil 
pessoas. 

Os dados do IBGE são 
estimativas de população 
no dia 1º de julho de 2014. 
Além de São Paulo, cinco 
estados têm mais de 10 mi-
lhões de habitantes: Minas 
Gerais (20,73 milhões), Rio 
de Janeiro (16,46 milhões), 
Bahia (15,13 milhões), Rio 
Grande do Sul (11,21 mi-
lhões) e Paraná (11,08 mi-
lhões). 

Na lista dos lista de uni-

Petistas e tucanos 
estão tontos com 
o desempenho de 

Marina e não encontram 
a porta de saída.

Informação relevante 
do jornalista Cláudio Hum-
berto, no Diário do Poder:

“Os “lulistas” do Parti-
do os Trabalhadores já não 
falam em substituir a can-
didata Dilma Rousseff pelo 

Ao menos 140 mu-
nicípios baianos 
decretaram si-

tuação de emergência 
devido à estiagem no 
estado – a maioria, no 
Semiárido. Segundo o 
Instituto Nacional de 
Meteorologia na Bah-
ia (Inmet/BA), não há 
previsão de chuva para 
os próximos três me-
ses. Para amenizar o 
problema, carros-pipa 
estão sendo enviados 
às regiões mais afeta-
das. De acordo com a 
Casa Civil do estado, a 
distribuição de alimen-
tos para a população 
e a facilitação da com-
pra de milho para os 
animais, por meio da 
aquisição subsidiada, 
também estão entre as 
medidas. Segundo o su-
perintendente de Pro-

Num afago aos 
prefeitos a pou-
co mais de um 

mês para as eleições, a 
presidente Dilma Rous-
seff, barrou a intenção 
do Congresso Nacional 
de viabilizar a criação 
de novos municípios no 
país. A presidente vetou 
integralmente o Proje-
to de Lei 104/2014 que 
estabelecia regras para 
a criação de novos mu-
nicípios, o que abriria 
caminho para que pelo 
menos 200 novos mu-
nicípios fossem criados.

Na mensagem de 
veto dirigida ao presi-
dente do senado, Renan 
Calheiros, publicada no 
Diário União no dia 27 
de agosto, Dilma argu-
menta que a proposta 
criaria despesas sem 
indicar as fontes de re-
ceitas correspondentes, 
o que desequilibraria a 

era considerado um gênio 
e agora passou a ser dura-
mente criticado. Aliados 
da presidente Dilma teriam 
afirmado que o programa 
eleitoral não reflete o que 
ela fez e nem mostra o que 
ela fará pelo futuro do Bra-
sil. Já o ex-ministro José 
Dirceu atribuiu a culpa a 
própria presidente Dilma 
que, segundo ele, não teria 
estabelecido um relaciona-
mento mais intenso com a 
sociedade.

Para José Dirceu, Ma-
rina deverá vencer as elei-
ções. “Ela é um Lula de saia, 
o eleitorado sente por ela o 
mesmo que sente por Lula. 
Além disso, a população quer 
mudança e Marina traduz 
isso muito bem pela sua his-
tória”, constatou José Dirceu.

ex-presidente Lula, e por 
ordem dele. É que pesqui-
sa interna, à qual tiveram 
acesso apenas quatro pe-
tistas ilustres, indica que a 
ascensão de Marina Silva, 
é de tal maneira avassala-
dora que nem mesmo Lula 
conseguiria evitar sua vitó-
ria. Análises internas citam 
até a hipótese de Marina 
vencer no 1º turno.”

teção e Defesa Civil do 
estado, Salvador Brito, 
a situação não foge da 
normalidade nesta épo-
ca. “Viver no Semiárido 
é aprender a lidar com a 
falta de água”, destaca. 
Ele explica que uma das 
maiores dificuldades 
para sanar o problema 
é que a forte seca de 
2013 não foi totalmente 
superada. “Os rios e ma-
nanciais da região ain-
da não tiveram a capaci-
dade total de volume de 
água recuperada. Isso 
dificulta qualquer arma-
zenamento por um pe-
ríodo mais longo.” Com 
a maior parte localizada 
em zonas do Semiárido, 
a Bahia está entre os es-
tados que mais sofrem 
com as secas todos os 
anos, acrescenta o su-
perintendente.

divisão de recursos en-
tre os municípios.

“Embora se reconhe-
ça o esforço de constru-
ção de um texto mais 
criterioso, a proposta 
não afasta o problema 
da responsabilidade 
fiscal da federação. De-
preende-se que haverá 
aumento de despesas 
com as novas estrutu-
ras municipais sem que 
haja a correspondente 
geração de novas recei-
tas. Mantidos os atuais 
critérios de repartição 
do Fundo de Participa-
ção dos Municípios, o 
desmembramento de 
um município causa 
desequilíbrio de recur-
sos dentro do seu esta-
do, acarretando dificul-
dades financeiras não 
gerenciáveis para os 
municípios já existen-
tes”, diz a mensagem 
de veto.

A presidente Dilma Rou-
sseff (PT) prometeu, nesta 
quinta, que caso seja reelei-
ta manterá a atual política 
de valorização do salário 
mínimo. A petista também 
afirmou que no seu governo 
o salário mínimo aumentou 
“12,4% acima da inflação”, 
o que permitiu que milhões 
de brasileiros melhorassem 
de vida, só não explicou 
como melhorar de vida ga-
nhando salário mínimo. 

dades da federação com 
mais de 5 milhões de pes-
soas, estão seis estados: 
Pernambuco (9,28 milhões), 
Ceará (8,84 milhões), Pará 
(8,08 milhões), Maranhão 
(6,85 milhões), Santa Cata-
rina (6,73 milhões) e Goiás 
(6,52 milhões). 

Apenas dois estados 
têm menos de 1 milhão de 
habitantes, além de Rorai-
ma: Amapá (750,9 mil) e 
Acre (790,1 mil). As demais 
unidades federativas têm 
as seguintes populações: Pa-
raíba (3,94 milhões), Espírito 
Santo (3,88 milhões), Amazo-
nas (3,87 milhões), Rio Gran-
de do Norte (3,41 milhões), 
Alagoas (3,32 milhões), Piauí 
(3,19 milhões), Mato Grosso 
(3,22 milhões), Distrito Fede-
ral (2,85 milhões), Mato Gros-
so do Sul (2,62 milhões), Ser-
gipe (2,22 milhões), Rondônia 
(1,75 milhão) e Tocantins (1,5 
milhão).
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UMOB realiza reunião itinerante em Formosa do Rio Preto

Marina inverte a lógica e poderá vencer no primeiro turno 

Texto e Fotos: Jayme Modesto 

Dando continuida-
de ao processo de 
democratização 

da entidade, a União 
dos Municípios do Oes-
te da Bahia (UMOB), 
em sua quarta reunião 
itinerante do ano, pro-
moveu um grande en-
contro no município de 
Formosa do Rio Preto.

Participaram da reu-
nião prefeitos das cidades 
de Angical, Baianópolis, 
Cotegipe, Cristópolis, São 
Desidério, Luís Eduardo 
Magalhães, Wanderley, 
Muquém do São Francis-
co, Mansidão, Riachão 
das Neves, Catolândia 
e Formosa do Rio Preto, 
além do secretário de 
infraestrutura do Estado 
da Bahia Marcus Caval-
cante, o senador Valter 
Pinheiro, os secretários 
municipais, os presiden-
tes das Câmaras de Bar-
reiras Carlos Tito, de Cris-
topolis Oscarino Vieira, 
Gilian Rocha de Formosa 
do Rio Preto e Sulami-
ta Neves de Catolândia, 
além de vereadores e ou-
tras autoridades.

O anfitrião do even-
to, o prefeito Jabes 
Lustosa Júnior, em seu 
pronunciamento fez 
questão de agradecer a 
presença de todos e de-
sejou boas vindas. 

A principal pauta do 
encontro foi à infraestru-
tura da região Oeste da 
Bahia, avalição do siste-
ma de fornecimento de 

Texto e Fotos: Jayme Modesto 

Quatro dias depois 
de ter oficializada 
sua candidatura à 

Presidência da República, 
Marina Silva já é o fenô-
meno desta eleição: ela 
superou Aécio Neves em 
dez pontos percentuais na 
primeira aferição, passou 
a aparecer como uma das 
concorrentes no segundo 
turno, e, na simulação de 
segundo turno derrotaria 
Dilma Rousseff que até 
aqui aparecia como a favo-
rita na disputa.

Já a pesquisa Datafo-
lha divulgada no dia 29 de 
agosto, ela aparece com 
34% das intenções de vo-
tos, mesmo percentual de 
Dilma, apontando uma 
queda acentuada do tuca-
no Aécio Neves com 15%. 
E na simulação para um 
segundo turno venceria 
Dilma com 10 pontos de 

energia elétrica da região 
pela Coelba, mas o en-
contro foi aberto também 
para outros assuntos de 
interesse dos municípios.

“A nossa entidade 
está cada dia mais forte 
e organizada politica-
mente. Esse grupo de 
gestores que compõe a 
UMOB está empenhado e 
mostrado os resultados e 
dando exemplo para todo 
estado da Bahia. Fico 
muito satisfeito com a se-
riedade que os prefeitos 
estão encarando os desa-
fios junto com a UMOB, 
estamos ganhando força 
cada vez mais”, afirmou 
o presidente da entidade 
e prefeito de Luís Eduar-

certeza de que podemos 
fazer muito mais nessa 
região. Os prefeitos es-
tão unidos por reivindi-
cações que são para be-
nefício de todo Oeste da 
Bahia”, afirmou.

O presidente Hum-
berto Santa Cruz apro-
veitou a oportunidade 
para abordar a impor-
tância do alinhamento 
entre gestores muni-
cipais com secretários 
estaduais, com o obje-
tivo de viabilizar e faci-
litar a comunicação en-
tre o governo do estado 
e municípios. 

do Magalhães, Humberto 
Santa Cruz. 

O encontro foi reali-
zado no espaço do hotel 
Casarão e reuniu cerca 
de 400 pessoas. Todos 
os prefeitos fizeram uso 
da palavra e seguiram a 
mesma linha de raciocí-
nio, entoaram agrade-
cimentos pelos avanços 
alcançados, mas também 
cobraram do secretário e 
do senador mais ações de 
infraestrutura para seus 
municípios.

O secretário de in-
fraestrutura do estado 
citou o início das obras 
de pavimentação do Anel 
da Soja e a licitação para 
pavimentação da rodovia 

que liga o município de 
Formosa do Rio Preto à 
Coaceral, além do aces-
so aos aeroportos de For-
mosa e de Luís Eduardo 

Magalhães. Obras estru-
turantes como a Ferrovia 
de Integração Oeste Les-
te (FIOL) e a ampliação 
do aeroporto de Barrei-
ras que vai permitir que 
a região receba voos com 
aeronaves maiores tam-
bém foram mencionados 
pelo secretário.

Dizendo-se surpre-
so, Cavalcanti saudou o 
nível de organização da 
entidade. “O nível de or-
ganização das prefeitu-
ras que fazem parte da 
UMOB é surpreenden-
te e desperta na gente 
uma expectativa e uma 

vantagem.  O resultado da 
pesquisa preocupa os dois 
principais partidos - PT e 
PSDB -, pois tudo indica 
que se não cometer erros 
ao longo da campanha, 
Marina tem tudo para ser a 
próxima Presidente da Re-
pública no primeiro turno.

Está claro pela pesqui-
sa que Marina Silva en-
trou na disputa avançan-
do sobre o eleitorado de 
Aécio Neves – sobretudo 
na região Sudeste, onde 
ela obtém o melhor de-
sempenho. Em São Paulo, 
por exemplo, ela atropelou 
o tucano, que estava em 
trajetória de crescimen-
to. Agora, Marina aparece 
com 35%, enquanto Aécio 
caiu para 19% no Estado 
governado por outro tuca-
no, Geraldo Alckmin.

No Sudeste, Dilma fica 
com 26% dos votos e em 
São Paulo, com 22%. O 

melhor desempenho de 
Dilma é na região Nordeste, 
onde está com 41% das in-
tenções de voto e onde, em 
2010, venceu José Serra por 
uma vantagem de mais de 
10 milhões de votos.

Dilma e Aécio poderão 
até dizer que a pesquisa 
reflete  apenas um retra-
to momentâneo. Mas um 
dado da pesquisa mostra 
a razão pela qual é difícil 
a reação da presidente na 
disputa por um novo man-
dato: o índice de rejeição é 
de 36% dos eleitores, que 
afirmam que não votariam 
nela de jeito nenhum. A 
rejeição de Marina Silva é 
mais baixa (10%). A de Aé-
cio é de 18%.

Se prevalecer o cená-
rio desenhado nesta pes-
quisa Ibope, esta será a 
primeira disputa desde 
1994 em que o PSDB não 
estará no segundo turno, 

quebrando, assim, a po-
larização que persiste na 
política brasileira há 20 
anos, uma derrota signi-
ficativa para os tucanos.

Já para o PT, o risco de 
derrota aparece no primei-
ro turno. A preocupação 
aí se dá pelo fato de que 
Marina Silva pode assu-
mir um espaço no qual até 
aqui o ex-presidente Lula 
nadava de braçada, repre-
sentando o líder político 
com quem mais a popula-
ção brasileira se identifica.

O PT teme, a esta al-
tura, perder o poder que 
detém desde 2003 e tam-
bém a condição de parti-
do que tem um dos maio-
res líder do país. 

Isso justifica a insa-
tisfação de mais de 75% 
da população brasileira, 
que prefere apostar no 
desconhecido a conti-
nuar com o que ai está.

Prefeito Jabes Júnior agradece a presença dos participantes da assembleia

Mesa diretora da UMOB

Presidente da Câmara de Formosa Gilian recepciona vereadores de Barreiras

Vice-prefeita de Catolândia Valda, Presidente da UMOB Santa Cruz, Presidente da Câmara Sulamita e Prefeito Pimentel,
ambos de Catolândia e Prefeito de São Desidério Demir Barbosa

Presidenciável Marina Silva

Informe Publicitário
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Prefeito Ney Borges recebe o governador e 
inaugura o sistema de abastecimento de água

Após pesquisas Paulo Souto ganha adesão de lideranças governistas

Texto e foto: Jayme Modesto

Oprefeito Ney 
Borges recebeu 
o governador Ja-

ques Wagner no dia 12 
de agosto para inaugu-
ração do novo sistema de 
abastecimento de água 
do distrito de Aroeira. A 
partir de agora o distrito 
tem fornecimento regu-
lar de água para afazeres 
domésticos, higiene pes-
soal e, principalmente, 
para o consumo huma-
no. Esta é a nova reali-
dade de cerca de 1.600 
moradores que vivem 
no distrito localizado no 
município Mansidão, no 
extremo Oeste do Estado.

Com o investimento 
de R$ 404 mil, a obra foi 
executada pelo governo 
estadual, através da Em-
presa Baiana de Águas e 
Saneamento (Embasa). 
O novo sistema atende 
uma antiga reivindicação 
da população local que 
compareceu em peso 
para receber o beneficio 
e agradecer o prefeito 
Ney Borges e ao gover-
nador pela conclusão da 
obra. Além de inaugurar 
o serviço de água no dis-
trito, Wagner entregou 
também uma ambulân-
cia de suporte básico e 
anunciou o lançamento 
da licitação para a cons-
trução do novo Estádio 
de Futebol de Mansidão, 

At e n d ê n c i a 
apresentada 
pelas pesqui-

sas eleitorais do can-
didato a governador, 
Paulo Souto, vencer 
as eleições no pri-
meiro turno estimula 
a adesão de lideran-
ças da base gover-
nista à chapa majo-
ritária da coligação 
Unida pela Bahia. A 
ex-prefeita  de Araci 
,Nenca (PSD), e Jan-
dira (PSD), de Baia-
nópolis, já passaram 
para o lado da opo-
sição, assim como o 
ex-prefeito de Vera 
Cruz, Nicandro Ma-
cedo, que disputou 
o pleito municipal de 

que irá custar aproxima-
damente R$ 500 mil.

A ambulância, que 
vai reforçar ações de 
saúde no município, faz 
parte de um lote de 300 
veículos que o Governo 
do Estado está entre-
gando aos municípios, 
com investimento total 
de R$ 19 milhões.

“Estou muito satis-

feito por estar pela pri-
meira vez em Mansidão, 
no distrito de Aroeira. É 
a primeira visita de um 
governador na história 
deste município. Isso faz 
parte do meu compro-
misso de visitar todos os 
municípios baianos até 
o final do meu governo”, 
afirmou Wagner.

O distrito de Aroeira 

tem aproximadamente 
465 famílias. Uma delas 
é chefiada pela dona de 
casa Gerosília de Olivei-
ra, que mora na loca-
lidade com o esposo e 
os dois filhos. Ela sabe 
bem os benefícios de ter 
água de qualidade todos 
os dias nas torneiras. 
“Aqui a água era salga-
da, não servia para beber 

e cozinhar, só para lavar 
roupa. Graças a Deus, a 
inauguração desta água 
é muito importante para 
nós que sofremos tantos 
anos bebendo água sal-
gada”, afirmou.

O prefeito Ney Borges 
agradeceu ao governador 
do estado pela atenção 
dispensada, assim como 
à sua equipe de trabalho 
pela parceria que vem 
canalizando recursos 
para promover o desen-
volvimento do município.  

Ainda visando pro-
mover a integração 
entre os municípios e 
estimular o desenvol-
vimento regional no 
extremo oeste baiano, 
no mesmo dia, o gover-
nador Jaques Wagner 
anunciou em Buritirama 
o início da segunda eta-
pa da pavimentação da 
BA-351, no trecho en-
tre o Estreito da Barra à 
sede do município.

A ordem de serviço 

foi assinada em Salva-
dor no dia 14 de agosto, 
para em seguida come-
çarem as obras. “Fize-
mos o primeiro trecho 
até o km 35, vindo de 
Barra, partindo do es-
treito. Agora vamos pa-
vimentar os outros 35 
km até a sede do muni-
cípio de Buritirama”, ex-
plicou o governador.

Serão investidos cer-
ca de R$ 20 milhões e, 
quando concluída, a 
obra irá beneficiar uma 
população estimada em 
200 mil habitantes re-
sidentes nas cidades de 
Buritirama, Barra, Man-
sidão, Morpará, Santa 
Rita de Cássia e Campo 
Alegre de Lourdes.

Em média, 240 veícu-
los percorrem o trecho 
diariamente. Os usuários 
estão ansiosos para que 
a estrada seja concluída, 
pois é uma verdadeira tor-
tura trafegar pelo trecho 
ainda sem pavimentação.

2012 pelo PC do B.
“Paulo Souto fez 

muitas coisas por 
Araci, entre elas, a 
fundamental obra 
do sistema de abas-

tecimento Araci Nor-
te, que trouxe água 
de qualidade para 
a nossa cidade. Me 
identifico com o ho-
mem público sério 

e trabalhador, que é 
Paulo Souto”, justifi-
cou Nenca, líder polí-
tica de um município, 
que tem cerca de 40 
mil eleitores.

Também do PSD, 
partido da base go-
vernista, a ex-pre-
feita de Baianópolis, 
Jandira, reiterou os 
elogios ao candida-
to a governador da 
oposição e criticou 
Jaques Wagner: “Ele 
não fez nada pelo 
Oeste baiano. Só fez 
prometer”. Médico 
querido e respeitado, 
três vezes eleito pre-
feito de Vera Cruz, 
Nicandro Macedo, 
que teve 40% dos vo-
tos válidos na última 

eleição municipal, na 
qual foi derrotado, 
anunciou apoio às 
candidaturas de Pau-

lo Souto, governador, 
Geddel, senador, e 
José Carlos Aleluia, 
deputado federal.

Paulo e Jandira Xavier

Paulo e Nenca

Informe Publicitário



BARREIRAS/BA,
01 a 30 de agosto/2014                                                                                                                              GAZETA DO OESTE 5

O custo das campanhas eleitorais no Brasil em 2014

Encontro de Líderes discute o uso da tecnologia nos negócios

Texto: Jayme Modesto

As eleições no Brasil 
estão entre as mais 
caras do mundo. 

Escolhemos nossos re-
presentantes em formato 
proporcional com listas 
abertas, o que provoca 
competição dentro dos 
próprios partidos e per-
sonaliza a captação de 
recursos para as cam-
panhas. Mesmo com o 
horário eleitoral gratuito 
em rádio e TV, verdadeira 
fortunas são gastas pe-
los partidos na produção 
de propaganda. A grande 
circulação de dinheiro 
acaba abrindo margem 
para desvio de recursos, 
utilização de caixa dois e 
uso de verba pública para 
manutenção de currais 
eleitorais. 

Calcula-se que cada 
voto nas eleições deste 
ano deverá custar aos can-
didatos à Presidência da 
República R$ 6,40. O nú-
mero pode parecer pouco 
se visto de maneira isola-
da, mas as cifras são milio-
nárias se comparadas ao 
que foi investido durante a 

Texto e Fotos: Gabriela Flores

“O Futuro Chegou” 
e com ele o comér-
cio nunca mais foi o 

mesmo. Aconteceu em 
Barreiras o 1º Encontro 
Regional de Líderes, que 
discutiu o uso das novas 
tecnologias e inovações 
que estão reinventando 
o mundo dos negócios. 
Organizado pela Câmara 
de Dirigentes Lojistas de 
Barreiras (CDL), o evento 
reuniu empresários, aca-
dêmicos e autoridades 
no Teatro do SESC, que 
acompanharam a pales-
tra de Regiane Relva Ro-
mano.

O boom tecnológico 
ocorrido no século pas-
sado contribuiu para o 
constante desenvolvi-
mento de tecnologias e 
fortaleceu o comércio, 
pois foi possível ligar essa 
ferramenta as necessida-
des vitais do consumidor. 
Empresas tiveram que se 
reinventar para acompa-
nhar a exigência deman-
dada por essa ferramen-
ta. Hoje quem quer se 
destacar no mercado tem 
que aprender a usar as 
plataformas disponíveis 
para garantir o sucesso 

campanha de 2010.
Segundo o ministro do 

Supremo Tribunal Eleito-
ral (STE), Luiz Fux, o cus-
to da campanha eleitoral 
no Brasil é um dos mais 
caros do mundo. A cam-

panha de um candidato a 
presidente da República, 
por exemplo, pode passar 
de R$ 300 milhões.

Nas eleições de 2010, 
de acordo com ministro, 
um deputado federal 

eleito gastou mais de R$ 
1 milhão durante a cam-
panha, enquanto um se-
nador desembolsou R$ 
4,5 milhões. Na campa-
nha para governador, os 
gastos foram da ordem 

de R$ 20 milhões.
Não há justificativa 

razoável para a expansão 
volumosa dos gastos de 
campanhas eleitorais. Nas 
eleições de 2002, os can-
didatos gastaram cerca 
de R$ 800 milhões duran-
te toda a campanha. Uma 
década depois, em 2012, 
os valores gastos ultrapas-
saram R$ 4,5 bilhões - um 
aumento de quase 600% 
nos gastos eleitorais.

A corrida presidencial 
deste ano deverá custar 
mais de R$ 1 bilhão, in-
cluindo ai, caixa dois, di-
nheiro público e outros 
não declarados. A cam-
panha mais cara será a 
de reeleição da presiden-
te Dilma Rousseff (PT), 
que estabeleceu como 
limite de gasto R$ 298 
milhões. Por sua vez, a 
candidatura do senador 
Aécio Neves (PSDB) deve 
custar R$ 290 milhões. 
Já a campanha de Eduar-
do Campos (PSB) havia 
sido fixada em R$ 150 
milhões, o que deve ser 
mantido por Marina Silva 
- valores oficiais registra-

dos no TSE.
Estes financiamentos 

são feitos especialmente 
por meio do empresaria-
do, o que acaba sendo 
um modelo pouco trans-
parente, já que muitas 
vezes os empresários não 
querem se identificar ou 
mostram apenas parte do 
que contribuíram, além 
disso, acabam gerando 
um comprometimento 
do candidato não com o 
eleitor, mas sim com seus 
principais financiadores. 
Em 2010, 21 mil empre-
sas doaram dinheiro para 
a campanha eleitoral.  

Os políticos ao invés 
de conquistar o eleitor 
pela atuação ou por con-
vencimento acabam, de 
certo modo, comprando 
o voto do eleitor. Tanto de 
maneira direta, como no 
pagamento de cabos elei-
torais, ou de forma indire-
ta, como no trabalho de di-
vulgação. É uma indústria 
que serve para reforçar as 
classes políticas dominan-
tes e manter essas formas 
perversas e insustentáveis 
de financiamento.

nos empreendimentos.
“Fomos surpreendidos 

nos últimos anos pela 
vasta exigência implan-
tada pela tecnologia e 
essa imensidão de in-
formações. Por um lado 
ela propicia conquistas 
em diversos segmentos, 
mas por outro, a classe 
empresarial teve que se 
reinventar para acompa-
nhar e se adaptar a esse 
processo evolutivo. Hoje 
quem almeja se desta-
car no mercado tem que 

aprender a usar os recur-
sos disponíveis para ga-
rantir o sucesso de seus 
empreendimentos. Saber 
liderar em meio a tanta 
tecnologia é o que pode 
diferenciar a empresa 
das demais concorren-
tes”, revela o presidente 
da CDL, Rider Castro.

Quem esteve presente 
no evento pode acompa-
nhar uma palestra a res-
peito das inovações tec-
nológicas com Regiane 
Relva Romano, especia-

lista mundial tecnologia 
do varejo. A palestrante 
apresentou novidades 
que estão impactando a 
vida dos consumidores.

“Para garantir suces-
so no uso da tecnologia, 
nós precisamos ter um 
sistema altamente efi-
ciente. Saber exatamen-
te quais os produtos que 
mais vendem, quais os 
que não vendem, quem 
são os nossos clientes, 
fornecedores e parcei-
ros. Isso é condição de 
que você tenha sucesso. 
Só isso basta? Não! Nós 
estamos em um mundo 
de transformações, então 
é preciso muitas coisas. 
Por exemplo: tecnologia 
que identifique o cliente 

pela biometria facial. O 
cliente entra na loja e eu 
vou reconhecê-lo atra-
vés da sua face, mando 
um torpedo para avisar 
que fulano chegou e te-
nho todas as preferên-
cias dele. Quanto mais 
conhecer o cliente, mas 
vou vender para ele”, in-
formou Romano.

Quem quer se desta-
car no mercado tem que 
se reinventar e abraçar as 
novas tecnologias. Tudo 
isso por causa do novo 
perfil do consumidor que 
está sempre conectado. 
Nos últimos anos as lojas 
virtuais ganharam desta-
que e a estimativa é que 
esse mercado cresça 19% 
em 2014. E, de acordo 

com Regiane, o empresá-
rio não pode ter medo de 
inovar para competir com 
esse novo mercado.

“O negocio hoje mu-
dou. A loja hoje tem que 
ser um ponto de encon-
tro. Tem que oferecer 
interatividade, entreteni-
mento, quiosque, mobi-
lidade, rede wi-fi... Toda 
essa parafernália para 
poder atender esse novo 
consumidor, que está a 
cada dia mais exigente. 
Para isso é preciso inte-
grar tudo, padronizar, re-
ver toda a infraestrutura 
tecnológica, rever os fun-
cionários, usar e abusar 
das redes sociais. A ques-
tão é não ter medo de 
inovar”, finaliza Regiane.

Regiane Romano
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Ibotirama, 56 anos inspirando
cultura e construindo história

Texto: Jayme Modesto e Gabriela Flores
Fotos: Edilson Zoom e Jayme Modesto

Ao completar 56 
anos de emanci-
pação política, o 

promissor município de 
Ibotirama, à margem di-
reita do Rio São Francisco, 
promoveu uma extensa 
programação cultural, es-
portiva, religiosa e festiva.

O município come-
morou o aniversário de 
independência no dia 14 
de agosto. Com aproxi-
madamente 30 mil habi-
tantes, a “Terra da Rica 
Flor”, que tem em sua 
origem raízes indígenas 
oriundas dos primeiros 
povoadores da região, tem 
nome de origem Tupi que 
significa “flor promisso-
ra”, através da junção dos 
termos mbotyra (“flor”) e 
rama (“promissor, que vai 
ser, futuro”). A cidade se 
desenvolveu e evoluiu ao 
longo de todos esses anos 
e dentre os vários aspec-
tos evolutivos destaca-se 
a cultura e o esporte. 

O Prefeito de Ibotira-
ma, Terence Lessa, vem 
realizando um trabalho 
louvável durante esses 
18 meses de mandato, 
promovendo ações es-
truturantes e inserindo 
atividades esportivas e 
culturais. Neste mês de 
agosto, a cidade difundiu 
o esporte nos 56 anos de 
Ibotirama com modali-
dades tradicionais e com 
outras que recentemente 

receberam apoio da ad-
ministração municipal.

Atualmente o municí-
pio vem experimentando 
avanços significativos, 
com destaque para a ex-
celente gestão do pre-
feito Terence Lessa. A 
cidade vive um momento 
de progresso e avanços 
importantes na admi-
nistração, um grande 
salto no desenvolvimen-
to em todos os setores, 
com obras concluídas e 
em andamento. Todas as 
áreas da cidade estão sen-
do beneficiadas, seja por 
meio da ação direta, com 
obras permanentes, ou por 
aquelas que vão influen-
ciar na melhoria do local.

E como fruto disso, 
hoje Ibotirama gera mão 
de obra, aquece a econo-
mia e cria um fluxo sig-
nificativo de renda extra, 
circulando no município 
promovendo melhor qua-
lidade de vida para a seus 
moradores.

Além disso, essa rotina 
faz com que seja cada vez 
mais comum e natural novos 
cenários sendo construídos 
e modificando a fisionomia 
dos espaços públicos, dan-
do o ar de modernidade que 
tem sido característico do 
Governo Construindo um 
Novo Tempo.

O prefeito Terence 
Lessa, um administrador 
público, que se levanta 
cedo e dorme tarde, além 
disso, demonstra bom 

trânsito na esfera federal 
e estadual e se mostra pre-
sente sempre que a cidade 
o chama. Talvez por este 
mix de atitudes esteja à 
explicação de ser conside-
rado hoje um dos gestores 
com a melhor avaliação 
popular do Estado.

Desde o dia 26 de julho 
Ibotirama vem realizando 
vários eventos, a exemplo 
do 29º Festival de Poesia 
(FEPI) e 38º Festival de Mú-
sica Popular de Ibotirama 
(FEMPI), e finalizou as fes-
tividades comemorativas 
no dia 30 de agosto com a 
13ª Marcha Pela Paz. 

Programação
comemorativa dos 
56 anos 

A programação do dia 
14 de agosto, data do 
aniversário da cidade, co-
meçou bem cedo com a 
alvorada e o café da ma-
nhã. Ainda teve a missa, 
Levada Elétrica Católica 
e feira de artesanato.

Vários eventos cultu-
rais, esportivos e festivos 
marcaram as comemora-
ções do 56º aniversário 
de independência de Ibo-
tirama. Os eventos espor-
tivos envolveram mais de 
500 atletas amadores em 
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provas de ciclismo, fut-
sal, vôlei e atletismo.

Um dos destaques foi 
à 2ª etapa do Campeo-
nato Baiano de Montain 
Bike XCO, com largada no 
povoado de Canabrava do 
Boqueirão, a cerca de 20 
km da sede do município, 
que com a participação 
de ciclistas de diversas 
regiões do estado.

Além dos eventos 
esportivos, o município 
festejou este aniversário 
como rege a tradição local, 
com uma programação fo-
cada em eventos cívicos, 
além de apresentações ar-
tísticas e culturais.

Embora a data oficial 
da emancipação seja dia 
14 de agosto, a progra-
mação teve inicio no dia 
26 de julho, com o Fes-
tival de Música e Poesia, 
etapa local com repre-
sentantes da cidade, 
onde foram classificados 
para o Festival Nacional 
de Música e Poesia 10 
poesias e cinco músicas. 
O evento o musical con-
tou ainda com a partici-
pação internacional do 
colombiano Fernando Sa-
lazar e uma atração espe-
cial com a Camerata Ma-
tingueiros de Petrolina.

A programação se 
estendeu durante todo 
este mês de agosto. Ibo-
tiramenses e visitantes 
tiveram inúmeras opções 
de diversão, a exemplo da 
micareta “Ibotifolia”, que 

foi realizada de 22 a 24 
de agosto com atrações 
como Psirico, Tuca Fer-
nandes, Aline Rosa e atra-
ções locais. A 13ª Marcha 
Pela Paz no dia 30 encer-
rou a programação.

Barco-escola
Na programação de 

aniversário, o Barco-es-
cola São Salvador, es-
truturado para fomentar 
a cultura e o lazer na re-
gião, recebeu o projeto 
Cultura a Todo Vapor nos 
dias 13 e 14 de agosto, 
com oficinas de teatro de 
bonecos e também o Re-
cital de Versos.

“Não só esta oficina, 
mas toda a programa-
ção foi montada a partir 
da demanda popular”, 
afirmou o secretário de 
Cultura de Ibotirama, 
Reginaldo Pereira, enfa-
tizando que a preocupa-
ção é preservar e incen-
tivar as manifestações 
populares e culturais.

Festivais
A principal marca do 

aniversário de Ibotirama 
no calendário baiano de 
eventos culturais é o Fes-
tival de Música Popular 
(Fempi). Este ano o even-
to completou 38 anos, 
com distribuição de 
aproximadamente R$ 40 
mil em prêmios, conso-
lidando-o como um dos 
mais antigos do gênero 
no Brasil, de acordo com 

o secretário de cultura 
Reginaldo Pereira.

“Tivemos inscrições 
até de outros países”, 
disse ele, que com uma 
equipe de profissionais 
selecionou 20 músicas 
apresentadas na elimina-
tória. De modo a garantir 
a participação de pes-
soas da terra na etapa 
nacional, para isso foram 
realizadas etapas locais.

Grandes nomes
da música baiana 
comandaram o
“Ibotifolia” 2014

O município de Ibotira-
ma foi o palco de uma das 
maiores festas do Oeste 
da Bahia. O “Ibotifolia”, 
realizado pela prefeitura 
paralelamente aos feste-
jos de aniversário da cida-
de, garantiu a diversão de 
nativos e visitantes. A mi-
careta teve a participação 
dos Blocos Barril, Feliz 
Idade e Bloco Curumim, 
que foram responsáveis 
pela animação de uma 
grande massa humana.

A tradicional “Iboti-
folia” foi realizada nos 
dias 22, 23 e 24 de agos-
to. Uma mega estrutura 
foi montada com bares, 
banheiros, arquibanca-
das e muita segurança, 
que formou um cenário 
perfeito para a diversão 
de milhares de pessoas 
na Avenida Ex-Comba-
tente até a Praça Ivis de 
Oliveira.

A grande novidade do 
evento pelo segundo ano 
consecutivo, foi o Cama-
rote Pier Bar montado 
na Praça Ivis de Oliveira. 
Para garantir a seguran-
ça e o conforto dos fo-
liões, o camarote contou 
com uma estrutura mo-
derna e segura, além dos 
shows de Nando & Lucas, 
Gustavo Braga e Jogada 
do Beco. O local serviu 
também de ponto de en-
contro de autoridades, 
que foram recepcionadas 
pelo prefeito.

O prefeito do municí-
pio, Terence Lessa, não 
escondeu a satisfação 
em ver o local da festa 
completamente toma-
do pelos foliões. Lessa 
participou ativamente 
da programação falando 
e abraçando as pessoas 
que desfilavam dentro e 
fora dos blocos. 

Para os foliões não 
há como negar: a ex-
pectativa pela próxima 
micareta começa sem-
pre que uma acaba. É 
assim desde quando foi 
criada 16 anos atrás. 
Muito mais do que nú-
meros grandiosos e o 
sucesso, a “Ibotifolia” 
agregou alegria e ofe-
receu entretenimento 
para os ibotiramenses 
e turistas, que passam 
o ano todo na expecta-
tiva de reviver um dos 
três dias de folia mais 
animados da região.

Prefeito Terence Lessa Sec. de Cultura Reginal Pereira entrega prêmio dos festivais 
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Brejolândia promoveu o 1º Fórum Comunitário Selo Unicef

Prorrogado o prazo para 
elaboração do plano
municipal de saneamento

Brasil em recessão 

Texto e foto: Jayme Modesto

“Eu e meu município 
crescemos juntos”, 
sob esse prisma, foi 

realizado no município 
de Brejolândia o 1º Fó-
rum Comunitário Selo 
Unicef Município Apro-
vado 2013-2016. O even-
to teve como objetivo, 
apresentar o diagnóstico 
municipal da situação da 
criança e do adolescente, 
validando-o e agregando 
contribuição dos parti-
cipantes do fórum, bem 
como, reunindo informa-
ções sobre ações, progra-
mas e políticas para os 
jovens da cidade.

O evento aconteceu 
no auditório do Centro 
de Múltiplo Uso e contou 
com a presença de mais 
de 100 pessoas, sendo 
representantes de várias 
entidades representati-
vas, órgãos governamen-
tais e sociedade civil, 
dentre elas: crianças e 
adolescentes, Conselho 
Municipal dos Direitos 

Atendendo as reivindicações dos pre-
feitos e representantes de entidades 
municipalistas nacionais, o Governo 

Federal prorrogou o prazo para os municípios 
elaborarem o plano municipal de saneamen-
to básico. O decreto 8211/2014, publicado no 
Diário Oficial da União do dia 22 de agosto, al-
terou o decreto 7.217 de 2010 e estipulou até 
31 de dezembro de 2015 para as prefeituras 
elaborarem os planos de saneamento, sob a 
pena de não poderem acessar recursos fede-
rais para investirem no setor.

O decreto também prorrogou o prazo para 
que as prefeituras criem mecanismos de con-
trole social do saneamento, que devem ser ins-
tituídos por meio de legislação específica até 
dezembro deste ano.

G1

OPIB cai 0,6% no segundo trimestre e 
o Brasil entra em recessão técnica. A 
produção nacional também foi negati-

va no primeiro trimestre de 2014, em 0,2%, de 
acordo com correção anunciada pelo IBGE, à 
indústria teve recuo de 1,5%. A verdade é que o 
governo do PT terminou antes da hora e o lega-
do será crescimento baixo, investimento baixo, 
combinado com inflação alta, juros altos e uma 
perda crescente da confiança na economia que 
impacta nos investimentos e no emprego.

da Criança e Adolescente, 
Igrejas, presidentes de As-
sociações Comunitárias e 
Rurais, Pastoral da Crian-
ça, profissionais de saúde, 
educação e assistência 
social, imprensa, Câmara 
de Vereadores, gestores 
e professores das Escolas 
Municipais e Estaduais, 
famílias atendidas pela 
Bolsa Família, PSF, CREAS 
e CRAS, proporcionando 
um espaço democrático 
de diálogo e reflexão, onde 
a comunidade conversou 
sobre os problemas e bus-
cou os caminhos para re-
solvê-los.

O evento iniciou com 
a apresentação cultural e 
danças com acompanha-
mento do sanfoneiro Do-
mingão, em seguida a com-
posição da mesa formada 
pela Secretária Municipal 
de Educação e a Articula-
dora do Selo, Presidente do 
CMDCA e a representante 
da comissão pró-selo.

A articuladora do 
Selo, Queila Francineia 
Monteiro, realizou uma 
explanação sobre a me-
todologia do Selo e do 
Fórum Comunitário, e 
apresentou a Comissão 
Pró-Selo à comunidade. 

A técnica do CRAS e 
psicóloga, Lucélia Caro-
line, apresentou o diag-
nóstico sobre os serviços 
ofertados às crianças e 
adolescentes do municí-
pio, feito a partir do le-
vantamento e análise de 
indicadores sociais e do 
mapeamento dos servi-
ços de atendimento à po-
pulação de até 17 anos.

Por fim, após um breve 
intervalo, formaram-se os 
grupos de trabalhos para 
discussão dos eixos. Após 
a discussão, cada grupo 
em plenária, apresentou 
propostas para compor o 

Plano Municipal de Ação. 
O evento demonstrou 

que o engajamento da 
comunidade é muito im-
portante para melhorar 
a qualidade de vida das 
crianças e adolescentes 
do município. Para dar 

continuidade, a Comis-
são pró-Selo já tem reu-
nião marcada, com vistas 
a organizar o Plano Muni-
cipal de Ação. “A conquis-
ta do SELO UNICEF é res-
ponsabilidade de todos”, 
afirmou Queila.

Informe Publicitário
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Barreiras: novos semáforos já estão em funcionamento
Texto e Fotos: Jayme Modesto

O trabalho de mo-
dernização do 
trânsito de Barrei-

ras está em andamento e 
a população que trafega 
pelas avenidas centrais 
pode conferir o funciona-
mento de dois novos se-
máforos na Avenida Rui 
Barbosa e Rua Floriano 
Peixoto, essa é uma for-
ma de testar as sinaleiras 
e os benefícios previstos 
com a instalação.

“A empresa responsá-

vel pela implantação do 
novo sistema vem traba-
lhando em horários alter-
nativos para não causar 
prejuízos aos usuários 
das vias. Novos semá-
foros podem ser visto 
também no cruzamento 
da Praça Castro Alves e 
Barão de Cotegipe, a Pre-
feitura está investindo no 
trânsito e em breve será 
possível constatar gran-
des mudanças”, disse João 
Muniz secretário de servi-
ços públicos e transporte.

A previsão da Prefeitu-

ra é que todo o sistema de 
semáforos esteja em fun-
cionamento em setem-
bro. O prefeito Antonio 
Henrique vem acompa-
nhando de perto, o tra-
balho nas ruas da cidade. 
“Acompanhei a instalação 
dos primeiros semáforos 
de Barreiras e agora esta-
mos trabalhando na ins-
talação dos novos equipa-
mentos, tenho certeza de 
que o trânsito será melhor 
depois da modernização 
do sistema”, disse Anto-
nio Henrique.

Foi entregue à comu-
nidade no dia 22 de 
agosto, a Unidade 

de Saúde da Família Mar-
tina Clara Batista Máximo, 
localizada no Bairro de 
Barreirinhas. Três equipes 
de saúde atuarão no lo-
cal, que tem infraestrutu-
ra moderna e capacidade 
para atender também aos 
bairros circunvizinhos.

O prefeito de Barreiras 
Antonio Henrique, a secre-
tária de saúde Regina Fi-
gueiredo, representantes 
do legislativo e sociedade 
civil compareceram para 
conhecer a nova estrutu-
ra, que oferecerá consul-
tas médicas, tratamento 
odontológico e vacinas.

“As unidades de saúde 
da família são os primei-

Em reunião realiza-
da no auditório do 
CREA – Barreiras, 

representantes da Pre-
feitura de Barreiras e so-
ciedade civil organizada 
deram andamento às ati-
vidades do programa Pre-
feito Amigo da Criança. 
Entre os objetivos estava 
a sistematização do Pla-
no Municipal para Infân-

Oprefeito de Bar-
reiras, Antonio 
Henrique, em 

companhia da secretá-
ria municipal de saúde 
Regina Figueiredo, ve-
readores e demais se-
cretários visitou o Cen-
tro de Saúde Leonídia 
Ayres para conhecer de 
perto os novos equipa-
mentos de imagem ins-
talados no local.

Três novas salas es-
tão recebendo pacien-
tes que precisam reali-
zar exames de imagem 
em alta resolução. Uma 
das salas é destinada ao 
Raio X, outra para exa-
mes de ultrassonografia 
e a terceira sala abriga o 
mamógrafo, totalmente 
digital que oferece ima-
gens precisas e de exce-
lência. “Este mamógrafo 
está em amplo funcio-

APrefeitura de Bar-
reiras realizou 
mais uma etapa 

para conquista do Selo 
UNICEF – 2013/2016. 
O I Fórum do Selo UNI-
CEF tem como objetivo 
a elaboração de políti-
cas públicas de apoio, 
proteção e promoção da 
qualidade de vidas das 
crianças, adolescentes 
e de sua famílias.

O Fórum contou com 
uma extensa progra-
mação que inclui apre-
sentações culturais, 
formação em grupos de 
trabalho e apresentação 
de diagnósticos para 
elaboração de politicas 
voltadas a infância e 
adolescência. O evento 
envolve as Secretarias 
Municipais de Trabalho 

Barreiras ganha mais uma 
Unidade de Saúde da Família 

Prefeitura de Barreiras dá continuidade 
ao programa Prefeito Amigo da Criança 

Prefeito Antonio Henrique
visita Centro de Saúde Leonídia AyresPrefeitura de Barreiras promove 

mais um Fórum Pró-Selo UNICEF

ros locais onde o morador 
busca atendimento e são 
muito importantes, pois 
trabalham diariamen-
te no acompanhamen-
to preventivo de muitas 
doenças, diminuindo 
a espera nos hospitais 
maiores”, disse o prefeito 
de Barreiras.

A unidade também 
oferecerá visita médica 
domiciliar e acompanha-

cia e Adolescência.
“O programa Prefeito 

Amigo da Criança é de 
suma importância, pois 
reúne poder público, 
empresas e sociedade 
na construção de ações 
e políticas públicas de 
proteção às crianças e jo-
vens em todas as áreas”, 
disse Janilce Pamplona, 
integrante da Comissão 

e Promoção Social, Edu-
cação, Saúde e reúne 
conselhos municipais, 
entidades ligadas à pro-
teção social de crianças 
e adolescentes.

De acordo com Rogé-
rio Tavares, articulador 
do Selo no município, 
o objetivo do Fórum é 
discutir e elaborar ini-
ciativas para avançar 

mento de pré-natal.  A 
expectativa da Prefeitura 
é que a capacidade de 
atendimento atinja 12 mil 
pessoas, incluindo mora-
dores do Bairro São Pe-
dro.   “Estamos amplian-
do a rede de saúde da 
família com a construção 
de mais seis unidades de 
atendimento”, completou 
a secretária de saúde Re-
gina Figueiredo.

Municipal de Acompa-
nhamento e Avaliação do 
Programa Prefeito Amigo 
da Criança.

Após a formação de 
grupos de trabalho, fi-
cou estabelecida a rea-
lização de um seminário 
para elaboração do Plano 
Municipal para Infância 
e Adolescência, no dia 
14 de outubro no auditó-
rio da Universidade Fe-
deral do Oeste da Bahia 
(UFOB).

O Programa é realiza-
do também em parceria 
com a Abrinq, que trouxe 
para Barreiras o Proje-
to Conhecer para Nutrir, 
capacitando agentes de 
saúde e merendeiras so-
bre os princípios da segu-
rança alimentar.

nas politicas sociais e 
proteção integral em 
Barreiras principalmen-
te as situações de vul-
nerabilidade social.

“Esta é uma ação do 
UNICEF para o forta-
lecimento da ação so-
cial e um incentivo aos 
gestores municipais e 
sociedade civil na defi-
nição de ações estraté-
gicas para melhorar as 
condições de vida das 
crianças e adolescentes 
a curto, médio e longo 
prazo”, disse Rogério.

As atividades acon-
teceram durante todo o 
dia no Prédio da Reito-
ria da Universidade Fe-
deral do Oeste da Bahia 
(UFOB) e estão abertas 
a participação da co-
munidade.

namento com a reali-
zação de uma média de 
500 exames ao mês”, 
explica a secretária Re-
gina Figueiredo.

“Os investimentos 
que estamos fazendo 
em saúde visam ampliar 
o atendimento a popu-
lação que mais precisa, 
quis conhecer de perto 
todo o funcionamento 
dos novos equipamen-
tos que irão melhorar o 
diagnóstico em saúde”, 

disse o prefeito Antonio 
Henrique.

Os aparelhos, junta-
mente com outros três 
que estão instalados na 
Maternidade Municipal 
de Centro de Atendi-
mento à Mulher (CAM), 
integram o Centro Muni-
cipal de Imagem (CMI) - 
uma moderna e dinâmi-
ca rede interligada que 
concentra a impressão 
todas as informações 
sobre os exames.
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uma preocupação mui-
to grande em melhorar 
a situação das esco-
las, tanto na estrutura, 
como nas condições de 
trabalho dos servido-
res. Nesse período de 
18 meses buscou com a 
sua equipe muitos me-
canismos para atrair os 
recursos e incentivos do 
FNDE para a educação.

SOCIAL
Igual desempenho 

vem tendo a Secretaria 
de Assistência Social. 
De acordo com a secre-
tária, Ana Ferreira, mes-
mo com as dificuldades 
encontradas no inicio da 
gestão, a secretaria con-
seguiu grandes avanços 
na área social neste pe-
ríodo e a administração 
municipal vem incre-
mentando e amplian-
do todos os programas 
sociais de Angical. “Já 
conseguimos arrumar a 
casa e estamos bastante 
otimistas com o que está 
sendo planejando para 
ano de 2015”, afirmou.

SAÚDE
A saúde de Angical 

também vem recebendo 
uma atenção especial da 
administração. Apesar 
das dificuldades e do su-
cateamento encontrado, 
a Prefeitura vem fazen-
do um esforço enorme 
para atender a demanda, 
que ainda é muito gran-
de para assistir todas 
as unidades de saúde. 
Para fortalecer o quadro 
de profissionais da área 
médica, o município re-
cebeu três médicos do 
Programa Mais Médicos.

Angical: 18 meses de ajustes, organização e muito trabalho

Texto e fotos Jayme Modesto

Ao completar 124 
anos de eman-
cipação política 

administrativa no dia 5 
de julho e 18 meses da 
nova administração, An-
gical é presenteado com 
uma gestão democrá-
tica, equilibrada e com 
transparente. O jovem 
prefeito Leopoldo Neto, 
o Popô, vem conduzindo 
o município com muita 
competência, seriedade 
e comprometimento com 
o povo angicalense, mas 
ressalta, “foi um período 
difícil principalmente 
em decorrência da si-
tuação que encontrei a 
administração e a ina-
dimplência da prefeitura 
com órgãos federais e 
estaduais, lidando cons-
tantemente com riscos 
de bloqueios bancários 
e outros problemas que 
foram encontrados em 
todos os segmentos da 
administração”.

Além de tudo isso, 
pouquíssimas eram as 
informações deixadas 
no número reduzido de 
computadores encon-
trados. A frota de veí-
culos a serviço do mu-
nicípio era escassos. “O 
grande desafio foi uma 
união de forças com 
ações planejadas de 
toda equipe numa ação 
global com o objetivo de 
arrumar a casa e reali-
zar as ações naturais da 
administração pública”, 
afirmou Popô.

Mesmo assim o pre-
feito pontua avanços 
importantes nesses 18 

Organizar e moralizar a administração, retirar o nome da prefeitura da inadimplência junto a órgãos 
federais e estaduais, foram algumas das ações consideradas como destaque do prefeito Leopoldo Neto.

meses afrente do gover-
no municipal, entre as 
inúmeras ações realiza-
das nesse período pode-
se pontuar a recuperação 
da escola do povoado de 
Seriema, recuperação de 
estradas vicinais em todo 
o município, aquisição de 
três ônibus, reforma do 
Posto de Saúde do Bairro 
Elpídio Pereira, reformas 
de escolas municipais, 
aquisição de 2.135 car-
teiras escolares, 65 me-
sas para cadeirantes, 74 
conjuntos de mesas para 
professores. Através do 
PAC 2 adquiriu de uma 
retroescavadeira, uma 
moto niveladora, uma pá 
carregadeira, um cami-
nhão basculante, um ca-
minhão pipa. Com recur-
sos próprios da prefeitura 
adquiriu três automóveis 
Strada, sendo um para a 
secretária de agricultura, 

um para a saúde e outro 
para a administração, 
três veículos Uno, sendo 
um para a secretaria de 
saúde e dois para a se-
cretaria de assistência 
social e a aquisição de 
três motociclistas. 

Segundo a secretária 
de Assistência Social, 
Ana Maria, a prefeitura 

está prestes a receber 
mais um ônibus, duas 
ambulâncias, um cami-
nhão basculante e um 
caminhão pipa.

Em andamento a 
construção de uma cre-
che no Loteamento San-
tana e em breve será 
construída também uma 
quadra poliesportiva no 

Bairro Elpídio Pereira e 
ainda em andamento a 
construção de mais três 
quadras, sendo duas na 
sede do município e ou-
tra no distrito de Missão 
do Aricobé. A limpeza 
pública também vem 
sendo uma prioridade 
da administração, sendo 
executada regularmente.

A prefeitura, que se 
encontrava totalmente 
inviabilizada em firmar 
convênios por estar ina-
dimplente com débitos 
no INSS, já está regula-
rizada. O prefeito Leo-
poldo Neto conseguiu re-
negociar as dívidas com 
desconto direto na conta 
do Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM) 
da ordem de R$ 340 mil 
por mês, totalizando um 
valor pago até agora de 
mais de R$ 4 milhões. 
Isso tornou a adminis-
tração adimplente para 
firmar novos convênios e 
contratos com órgãos fe-
derais e estaduais.

EDUCAÇÃO
O cenário da educa-

ção passou por muitos 
avanços no Governo 
Desenvolvimento, Com-
promisso e Cidadania. 
Segundo a secretária 
de educação, Elys Regi-
na, o prefeito tem tido 

Prefeito de Angical Leopoldo Neto

Popô participa da assembleia da UMOB

Sec. de Educação Elys Regina

Sec. de Ass. Social Ana Maria
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Buritirama: Unidade Policial Integrada será construída na cidade
Textos e Fotos: Ronaldo Rolan
e João Neres 

Omunicípio de Bu-
ritirama ganhará 
nos próximos me-

ses um complexo policial 
integrado com as polícias 
Civil e Militar atuando 
no mesmo espaço físico. 
É uma parceria entre a 
Prefeitura e a Secretaria 
de Desenvolvimento In-
dustrial e Comercial (SU-
DIC), autarquia vinculada 
à Secretaria de Indústria, 

Comércio e Mineração do 
Governo do Estado.

O engenheiro Juan 

Carlos Gonzalez Loeda, 
da Empresa VERDI-Sis-
temas Construtivos S/A 

especializada em siste-
ma construtivo peniten-
ciário, que será respon-
sável pela construção 
e acompanhamento da 
obra, esteve no Gabinete 
do Prefeito Arival Viana 
discutindo detalhes do 
projeto. 

A doação do terreno 
feita pela Prefeitura Mu-
nicipal para a construção 
da unidade policial, faz 
parte da contrapartida 
pactuada entre o Gover-

no do Estado e a Prefei-
tura Municipal, além da 
execução de serviços, 
com recursos e equipa-
mentos próprios, como 
limpeza, serviços topo-
gráficos, aterramento, 
compactação e nivela-
mento, deixando o terre-
no totalmente adequado 
para o início da obra.

O terreno tem 2 mil 
m² e está localizado en-
tre o Estádio Municipal 
e o Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto (SAAE) 
e que, de acordo com a 
análise do prefeito, não 
será utilizada em sua to-
talidade devido a grande 
extensão, ficando uma 
parte destinada a outras 
obras de infraestrutura.

O Governo Ação e Jus-
tiça com a viabilização 
deste projeto visa melho-
rar a infraestrutura e a 
integração entre as ins-
tituições de segurança 
pública.

Buritirama: Comunidade remanescente 
de Quilombola  recebe homenagem

Buritirama: Prefeitura compra novo 
ônibus com recursos próprios

Buritirama: Prefeitura cria
rotatória na entrada da cidade

Prefeitura implanta o NUCA
e vai em busca do selo Unicef

A Comunidade de 
Riacho do Meio, 
zona rural de Bu-

ritirama, que recebeu 
Certificação de Reconhe-
cimento como remanes-
cente de quilombo, atra-
vés do Departamento de 
Proteção ao Patrimônio 
Afro-Brasileiro da Funda-
ção Palmares do Ministé-
rio da Cultura, receberá 
homenagem do prefei-
to Arival Viana,  com a 
construção de um local 
temático que visa preser-
var a  identidade étnica, 
as tradições e as práticas 
culturais próprias.

A ideia do projeto 
de homenagem partiu 
do próprio prefeito Ari-
val Viana e conta com a 
coordenação dos Secre-
tários Municipais, Irom 

APrefeitura de Bu-
ritirama adquiriu 
um novo ônibus 

para atender as deman-
das dos diversos Secre-
tarias Municipais e enti-
dades extraoficiais, que 
enviam delegações em 
outros municípios ou es-
tados.

O novo veículo aten-
derá aos interesses de 
diversos setores da so-

APrefeitura de Bu-
ritirama, através 
da Secretaria de 

Infraestrutura, Obras e 
Serviços Públicos (SIOSP), 
está criando uma rotató-
ria no final da Avenida Bu-
ritis, próxima à Garagem 
Municipal, onde há vários 
cruzamentos. A obra será 
executada com recursos 
próprios do município.

Este recurso tem 
como função principal, 
de acordo com o Códi-
go de Trânsito vigente, 
reduzir a velocidade das 
aproximações e ordenar as 
conversões evitando assim 
acidentes que por ventura 
poderiam a ocorrer.

APrefeitura Muni-
cipal Buritirama 
realizou, no espaço 

do Centro de Ensino Prof. 
Carlos Ivan de Souza, a 
implantação do NÚCLEO 
DE CIDADANIA DOS ADO-
LESCENTES (NUCA). A 
participação de adoles-
centes é um elemento 
fundamental e estratégi-
co para o alcance dos ob-
jetivos do SELO UNICEF 
- Município Aprovado, 
que é um instrumento de 
geração de conhecimento 
e de oportunidades de de-
senvolvimento.

A participação esti-
mula a mobilização e o 

Marques e Orlando Lima 
e da Ouvidora Municipal, 
Euzenny Borges.

Participaram do lan-
çamento da pedra fun-
damental, o secretário 
Orlando Lima (Infraes-
trutura, Obras e Serviços 
Públicos), José Melquia-
des Moitinho (Engº Civil, 
Sanitarista e Ambiental), 
Euzenny Borges (Ouvido-
ra Municipal) e a repre-
sentante da comunidade, 

Gracilei Barbosa entre 
outros moradores.

É o Governo Ação 
e Justiça sempre es-
timulando o interesse 
pela nossa cultura e ao 
mesmo tempo tende a 
proporcionar um espa-
ço de reflexão visando 
despertar na socieda-
de uma ação transfor-
madora em relação aos 
seus valores culturais e 
socioambientais.

empenho dos adolescen-
tes para a transformação 
de suas realidades, con-
tribuindo para o enfren-
tamento das vulnerabili-
dades e para a superação 
das desigualdades e vio-
lações que afetam as suas 
vidas. Além de ser um es-
paço que irá integrar cada 
vez mais os adolescentes 
a uma convivência parti-
cipativa.

A solenidade de im-
plantação contou com a 
participação da Articula-
dora local secretária mu-
nicipal de saúde Nádia 
Caitano, representantes 
das Secretarias de Edu-

cação, Assistência So-
cial, Saúde, Conselho Tu-
telar, Grupos Culturais, 
Religiosos e Escolares.

A implementação do 
NUCA requer os seguin-
tes passos: - Mapeamen-
to da participação dos 
adolescentes; - realiza-
ção de oficinas de com-
petência para vida; - rea-
lização de campanhas no 
Município; - realização 
do seminário municipal – 
SER ADOLESCENTE.

A articuladora do Selo 
Unicef, Nádia Caitano, frisou 
que todos os adolescentes 
devem estar engajados nos 
projetos individuais e coleti-
vos que buscam a realização 
dos seus direitos para a me-
lhoria das condições de vida 
na sua comunidade.

O objetivo do Governo 
Ação e Justiça é orientar, 
incentivar e proteger as 
crianças e adolescentes, 
ajudando a criar relações de 
diálogo, respeito e confian-
ça entre as gerações.

ciedade (Estudantis, Es-
portivos, Culturais, Reli-
giosos e de Assistência 
Social), em especial en-
tidades que buscam com 
frequência a cedência do 
ônibus para participar e 
representar o município 
em diversos eventos fora 
do município.

A aquisição do ôni-
bus faz parte do compro-
misso do prefeito Arival 

Viana em oferecer um 
transporte de qualidade 
aos usuários. O veículo, 
conta com ar condiciona-
do, assentos reclináveis, 
com capacidade para 
transportar confortavel-
mente 48 passageiros 
sentados e foi adquirido 
pelo valor de R$ 215 mil, 
com RECURSOS próprios 
do Tesouro Municipal.

O novo ônibus percor-
reu as principais ruas da 
cidade, onde cidadãos 
buritiramenses pude-
ram ver de perto a no-
vidade e contemplar 
a imponência do novo 
veículo. De acordo com 
o prefeito, o principal 
foco da administração 
municipal é “Tratar com 
respeito, carinho e dig-
nidade nosso povo, va-
lorizando sempre os re-
cursos públicos”.

O Governo Ação e 
Justiça com este meca-
nismo, preocupado com 
o crescimento da cidade 
e o aumento de veículos 
automotores, está nor-

matizando e padronizan-
do a circulação de veícu-
los, proporcionando um 
fluxo mais seguro e mais 
tranquilidade a quem 
passa pelo local.
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Serra Dourada: evento político movimentou a cidade
Texto: Jayme Modesto
Fotos: Jayme Modesto e Frota Vídeo

Apassagem dos de-
putados Geraldo 
Simões e Bira Co-

roa pelo município de 
Serra Dourada no  16 de 
agosto, foi muito espe-
cial. Em cada canto da 
cidade o povo demons-
trava carinho e o desejo 
de continuar avançando 
nas conquistas. Ao lado 
do prefeito Milton Frota 
vereadores e liderança 
política, os deputados 
participaram da inaugu-
ração do comitê oficial 
do 13, os parlamentares 
participaram de uma car-
reata, conversaram com 
as pessoas apresentan-
do suas propostas e ex-
pondo a importância da 
reeleição da presidente 
Dilma, das eleições do 
governador Rui Costa e 
de Otto Alencar para o 
Senado. 

O evento politico mo-
vimentou a cidade e con-
tou com uma multidão 
eufórica que lotou a Rua 
Getúlio Vargas onde fica 
localizado o comitê. 

O prefeito Milton Frota 
agradeceu a presença de 
todos e falou sobre a con-

tribuição dos parlamen-
tares na sua administra-
ção, pontuando algumas 
emendas já em execução. 
O deputado federal Ge-
raldo Simões agradeceu 
o público presente e afir-
mou. “No Congresso Na-
cional eu não serei um 
deputado chapa-branca. 
Representarei a voz dos 
mais necessitados, dos 
oprimidos e travarei lutas 
importantes na defesa do 
municipalismo e pela re-
forma política”, destacou.

Durante a inaugura-

ção, o deputado estadual 
Bira Coroa falou sobre a 
valorização da política e 
da importância de eleger 
homens e mulheres dig-
nos, éticos e comprome-
tidos com o povo. “Temos 
que escolher bem, com 
consciência. O PT abomi-
na a compra de voto e a 
corrupção no mundo da 
política. A nossa manei-
ra de fazer campanha é 
conversando com as pes-
soas, indo de porta em 
porta, caminhando pelas 
ruas e fazendo debates”, 

destacou o deputado.
Bira aproveitou a opor-

tunidade para agradecer o 
carinho que sempre rece-
beu no município. “Quero 
agradecer a confiança que 
Serra Dourada deposita 
em mim. Obrigado pelo 
carinho e respeito de 
cada um de vocês. Tenho 
convicção de que vocês e 
o povo da Bahia me darão 
o mandato em outubro. 
Eu vou continuar a ser-
vir ao povo da Bahia e 
de Serra Dourada com o 
mesmo carinho de sem-
pre”, finalizou ele.

O prefeito Milton Frota 
apontou a importante par-

ceria com os dois parla-
mentares, “são deputados 
presentes, que represen-
tam nossa terra e o seu 
povo. São pessoas de luta, 
que estarão com a gente 
nesta caminhada, tratan-

do das questões mais re-
levantes para o município. 
Em Salvador ou em Brasí-
lia, eles abrem as portas e 
trabalha para que benefí-
cios cheguem até o nosso 
povo”, afirmou Milton.

Prefeito Milton Frota recepciona Deputados e amigos
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