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Município tem duas Câmaras e 
não se aprova nada

Pacto Federativo e reforma 
política são discutidos

30 anos de história e 
conquistas

Um fato para lá de inusitado tem causado transtornos no muni-
cípio de muquém do São francisco. A cidade possui atualmente 
duas Câmaras de Vereadores, sendo uma com quatro integran-
tes, na sede do legislativo e a outra com cinco vereadores, no 
povoado de Javi.  Pág. 15

O presidente da União dos municípios do Oeste da Bahia (Umob) 
e prefeito de Cotegipe, marcelo mariani foi recebido pelo presi-
dente da Câmara dos Deputados em Brasília, o deputado Eduar-
do Cunha, para discutir sobre o pacto federativo e a questão da 
reforma política.  A presidente da União dos Prefeitos da Bahia 
(UPB), maria Quitéria e o deputado baiano, Lúcio Vieira Lima 
também participaram da audiência.   Pág. 6

Os 30 anos de emancipação política do município de Wan-
derley, em 25 de fevereiro, foi celebrado com a inauguração 
da quadra poliesportiva que recebeu o nome de Bartolomeu 
José de Queiroz (in memoriam), um professor e esportista da 
cidade. Pág. 11

Com o objetivo de melhorar a qualidade do trânsito em Barreiras, a Prefeitura 
vem trabalhando desde 2014 para dar mais fluidez e segurança ao tráfego de 
veículos no município. As modificações trouxeram mais tranquilidade para os 
motoristas e pedestres, principalmente nos horários de pico, a começar pela 
transferência do trânsito pesado para o Anel Viário de forma definitiva, em se-
guida, a instalação de novos semáforos e até a criação de novos cruzamos e 
rotatórias. Pág. 03.

Entrevista

Arival Viana aponta 
falta de apoio do 
governo federal aos 
municípios
O PREfEItO CRItICA AUmENtO DAS 
OBRIgAÇõES mUNICIPAIS SEm  
REPASSES CORRESPONDENtES Pág. 10

MuquéM do São FranciSco uMoB wanderley
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Dentro de uma 
única mulher 
existem várias 
mulheres. 
Parabéns!

8 de março dia 
internacional 
da mulher

Gazeta do Oeste
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Manter os pobres 
eternamente pobres é 
eleitoralmente vantajoso
Jayme Modesto

Estamos novamente em meio a um turbilhão de escân-
dalos públicos, o que tem sido uma situação recorrente nos 
últimos anos.  Como diz o adágio popular: vivemos na “casa 
da mãe Joana”.

No entanto, a questão da corrupção no Brasil é muito 
mais profunda. Acredito que apenas uma pequena parte 
dos casos seja descoberta e venha a público através da 
imprensa. Imagino também, que grande parte fica escon-
dida nas entranhas públicas. temos a corrupção política, a 
corrupção de servidores e de cidadãos desonestos. E isso 
só acontece porque existem dois lados, um corrompendo e 
outro sendo corrompido.

A questão é que na política sempre houve e há muito 
apadrinhamento para se obter a dita governabilidade. Não 
importa os interesses da sociedade, desde que os interes-
ses pessoais e partidários sejam atendidos, com isso, vem 
a briga pela distribuição de cargos públicos, comissiona-
mentos e outras benesses. Isto ocorre em todos os níveis 
de governo, seja municipal, estadual ou federal, afinal é 
preciso acomodar os companheiros.

Se pararmos para pensar, no final das contas, mesmo 
que inconscientemente, somos nós que financiamos toda 
essa farra com o dinheiro público, que em última análise 
é o seu dinheiro e o meu dinheiro, que disponibilizamos 
através de uma pesada carga tributária para a manutenção 
da sociedade.

todo mês, a arrecadação tributária bate recorde, o go-
verno encosta os contribuintes na parede e suga a maior 
parcela dos seus recursos, e tudo isso para quê? Para ver-
mos que o nosso dinheiro está sendo desviado, utilizado 
para manter um gigan-
tesco cabide de empre-
gos, manter o inchaço 
da máquina pública ou 
aplicado em obras fúteis, 
enfim, a maior parcela 
escoando pelo ralo da 
corrupção.

Ao longo dos anos 
fomos vencidos pelo can-
saço, nos tornamos um 
povo apático e com tudo 
isso, ainda somos pacífi-
cos, mas não precisamos ser omissos. Em outros países por 
questões muito menores, o povo sai às ruas protestando e 
cobrando os seus direitos. temos que limpar a administra-
ção dos maus políticos e servidores públicos que mancham 
nossa imagem, afinal carregamos o rótulo de sermos uma 
sociedade corrupta.

falta-nos esse poder de mobilização e indignação, afi-
nal quem manda neste país é o povo brasileiro, sua vontade 
é soberana e cabe aos ocupantes dos cargos públicos nos 
representar e, sobretudo, nos respeitar.

A situação pode, sim, ser mudada. Desde que você e eu 
nos manifestemos abertamente, pois nossa manifestação, 
quando multiplicada, gerará a necessária mudança da opi-
nião pública sobre o assunto. 

Causa-me indignação, o descaramento de rotular esta 
roubalheira como atos normais, como se isso não fosse 
crime. Lula dizia que o Pt viria para reformar, para aca-
bar com tudo o que ele achava que era errado. maldizia 
as bolsas e as privatizações, demonizava a corrupção, se 
projetou politicamente criticando os apagões, banqueiros, 
empresários, e assim por diante.

mas ao que parece, ao assumirem o poder, reformaram 
para pior, pois nunca se viu tanto incapaz reunido por me-
tro quadrado como o que apresenta esse governo, e nunca 
se roubou tanto, tão descaradamente e tão impunimente 
como nesses 12 anos. Botar a culpa na direita reacionária, 
na elite e na mídia, não vale!

“Vemos claramente o comprometimento do desenvol-
vimento, a paralisia do país, o PAC da propaganda e do 
marketing, indústria sucateada, Inflação em alta e estabi-
lidade ameaçada, perda da credibilidade e a contabilidade 
criativa, destruição do patrimônio nacional, derrocada da 
Petrobrás e o desmonte das estatais, ausência de planeja-
mento e o risco de apagão, demolição de valores, desman-
telamento da federação, interesses do país subjugados a 
um projeto de poder, insegurança pública e o flagelo das 
drogas, descaso na saúde, frustração na educação, o estí-
mulo à intolerância e o autoritarismo, a defesa dos maus 
feitos e a complacência com os desvios éticos. Por fim, o 
eterno país do futuro, o mito da autossuficiência e a im-
plosão do etanol”, disse o senador Aécio Neves. mas para 
dona Dilma, nunca antes o Brasil esteve tão bem quanto 
agora, pelo menos nos números maquiados. A propósito 
vale lembrar que o índice oficial de inflação também é ma-
quiado.

Dona Dilma arvorou na campanha eleitoral, pintou o 
Brasil de rosa e dizia que tirou 36 milhões da linha da po-
breza, é exatamente assim que funciona a política do Pt, 
manter os pobres eternamente pobres, iludidos com uma 
migalha é eleitoralmente vantajoso.  

Dilma dizia também que a legislação trabalhista, pro-
gramas sociais e aumentos de imposto e tarifas eram into-
cáveis. Dizia ainda que a oposição iria retirar as conquistas 
adquiridas nos últimos anos, como o aumento da renda e 
os benefícios sociais, aumento da carga tributária e ou-
tros. Apenas dois meses do novo mandato, os brasileiros 
estão percebendo que foi vendida uma falsa promessa. 
Dilma pensou exclusivamente na sua reeleição e por dever 
de responsabilidade deveria ter pensado que, além de uma 
eleição há um país a ser governado e que não merecia as-
sistir a tão completa e definitiva escalada de desconstru-
ção e demolição de valores de seus opositores.
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Cidades com mais de 100 
mil habitantes poderão ter 

segundo turno

Conta de luz sobe, em média, 
5,4% na Bahia

Albert Sabin muda de endereço

Novas regras do seguro-
desemprego já estão valendo

Governo deve investir R$ 200 
milhões no Oeste

Será que o ano começa 
mesmo só depois do 
carnaval?

O relator da reforma po-
lítica na Câmara federal, o 
deputado Henrique fontana 
(Pt-RS), vai propor que as 
eleições ocorram em dois tur-
nos em todos os municípios 
com mais de 100 mil habitan-
tes. Hoje, pela lei brasileira, o 
segundo turno só é possível 
em capitais ou quando o mu-
nicípio tem pelo menos 200 
mil eleitores registrados. 

A segunda mudança previs-
ta pelo relatório diz respeito 
às filiações partidárias. O re-
lator reduz o prazo mínimo de 
filiação para que o candidato 
possa disputar a eleição, que 
passa de um ano para seis 
meses. Outra mudança atinge 
o critério de distribuição dos 

As contas de luz teve índi-
ce médio de reajuste de 5,4% 
na Bahia. A revisão extraordi-
nária aprovada pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) começou a revigorar, 
no dia 02 de março. Ao todo, 
a Aneel autorizou o reajuste 
das tarifas de 58 das 63 distri-
buidoras de energia do país. 
No Brasil inteiro, o reajuste é 
de, em média, 23,4%.

Os atendimentos da Unidade 
Básica de Saúde, Albert Sabin 
estão sendo realizados, no an-
tigo prédio da Kamizetta, si-
tuado na Rua floriano Peixoto, 
152, no centro de Barreiras. O 
espaço foi reformado e adap-
tado para atender os usuários 
dos bairros Loteamento São 
Paulo, Ribeirão, Recanto dos 
Pássaros e Centro.

Os trabalhadores que pedi-
rem o seguro-desemprego já 
estarão enquadrados nas no-
vas regras, que começaram a 
valer para quem foi demitido 
a partir do dia 28 de fevereiro. 

Novas regras – Primeiro pe-
dido, trabalhar por 18 meses. 
Segundo pedido, trabalhar 
por 12 meses e terceiro pedi-
do, trabalhar por seis meses.

Parcelas – Primeiro pedi-
do, quatro parcelas, se tiver 

O secretário estadual de In-
fraestrutura, marcus Cavalcan-
ti, afirmou que a região Oeste 
do estado deve receber cerca 
de R$ 200 milhões para inves-
timentos em infraestrutura. 
De acordo com o Correio, Ca-
valcanti admitiu que a região 
tem dificuldades nas áreas de 
logística e transportes, o que di-
ficulta o desenvolvimento local.  
Pelo fato de a região precisar de 
estradas que suportem cargas 

Jayme Modesto

Entre as muitas piadas que costumamos fazer sobre nós 
mesmos, há uma que diz ser o Brasil um país no qual o ano 
só “começa” depois do carnaval. Contrariando este dito 
popular, o ano de 2015 começou bem antes do carnaval e 
começou de forma nada bem para os brasileiros. A verdade 
mesmo, é que o ano de 2014 já terminou muito mal.

O ano começou e o consumidor já sentia no bolso o peso 
dos aumentos anunciados para 2015. Apenas em janeiro, 
já ficaram mais caras as tarifas de ônibus, a conta de luz e 
o crédito pessoal. Os reajustes não pararam por aí. O Co-
mitê de Política monetária (Copom) do Banco Central de-
cidiu elevar os juros básicos da economia de 11,75% para 
12,25% ao ano.

Com a decisão de aumentar a taxa Selic em 0,5 ponto 
percentual, os juros sobem ao maior patamar desde mea-
dos de 2011, ou seja, em três anos e meio. Com taxas mais 
altas, a instituição tenta controlar o crédito e o consumo 
e, assim, segurar a inflação. E isso significa juros em alta 
para o consumidor.

A tributação incidente sobre a gasolina e o diesel tam-
bém, foi elevada, conforme o decreto presidencial publi-
cado no “Diário Oficial da União”. O impacto do aumento 
da tributação foi de R$ 0,22 para a gasolina e de R$ 0,15 
para o diesel e outro aumento já está programado para 1º 
de abril. A expectativa do governo é arrecadar R$ 12,18 
bilhões com esta medida em 2015. E os aumentos não 
param por aí! O governo defendendo a manutenção do fa-
tor previdenciário, o que reduz valores dos aposentados, 
o aumento das exigências para a concessão de benefícios 
previdenciários, como auxílio-desemprego e outras ver-
bas assistenciais e sociais, além da mP que incide 22% 
de encargos na folha de pagamento das empresas. Deter-
minação do governo para a volta de incidência do IPI para 
carros aumento de juros para financiamento da casa pró-
pria, diminuição de verbas públicas aos bancos públicos, 
diminuindo assim a oferta de empréstimos, alinhamento 
da taxa de Juros de Longo Prazo (tJLP), dos empréstimos 
do BNDS, dificultando a tomada de empréstimos por em-
presas. Ufa! 

Dado a grave situação do país, os brasileiros que acre-
ditaram nas promessas de campanha receberam um “pre-
sente de grego” - elevação das taxas de juros e sem gran-
des perspectivas de que alguma coisa mude no decorrer do 
ano. Ou tem alguém que ainda acredita nesta farsa? 

O carnaval terminou, mas o bloco dos “Petralhas” conti-
nua nas ruas pregando o discurso de “nós” contra “eles”. O 
“eles”, são todos nós brasileiros que trabalhamos, geramos 
empregos e riquezas e pagamos uma das maiores cargas 
tributárias do mundo. O “eles” são todos os brasileiros que 
sonham com um Brasil decente sem corrupção. O “eles”, 
são todos os que exigem uma educação de qualidade, uma 
saúde digna e sem violência. O “eles”, são também todos 
brasileiros que gostariam de ver um judiciário atuante e 
imparcial, são também todos aqueles que passam dificul-
dades pelo Brasil a fora. O “eles”, são ainda os brasileiros 
que não aceitam cobrir o rombo da “quadrilha oficializa-
da”, que saqueiam o país, com aumentos nos combustí-
veis, tributos e corte em benefícios trabalhistas. 

Diante disso, já que o carnaval passou, é melhor abrir o 
armário, guardar seu abadá ou fantasia, e esquecer aque-
la música horrorosa vencedora do carnaval da Bahia “têm 
xenhenhem” e esperar que 2015 não traga mais surpresas 
negativas. Rir para não chorar, renovar as esperanças de 
que, ao começar para valer, 2015 mude as expectativas. Só 
relembrando uma citação do renomado jornalista Reinaldo 
Azevedo, atual e propícia para este momento: “O governo 
e o Pt conseguiram cambalear dois gigantes, o Brasil e a 
Petrobrás”.

recursos para o financiamen-
to público das campanhas. 
O relator ampliou a faixa de 
distribuição igualitária das 
verbas entre todos os partidos 
de 20% para 25%. Com isso, a 
repartição dos recursos ficará 
da seguinte forma: 10% aos 
partidos que elegerem pelo 
menos um deputado federal; 
10% aos partidos que elege-
rem pelo menos 10 deputa-
dos federais; e 5% igualitaria-
mente entre todos os partidos 
com registro no tribunal Su-
perior Eleitoral (tSE). Os ou-
tros 75% dos recursos seriam 
distribuídos conforme o nú-
mero de votos obtidos pelo 
partido na última eleição.

De acordo com a Companhia 
de Eletricidade do Estado da 
Bahia (Coelba), para os clien-
tes de baixa tensão (residen-
ciais), que representam 99% 
dos consumidores baianos, o 
percentual médio de aumento 
a ser aplicado é de 4,6%. Já 
os consumidores industriais e 
comerciais de médio e grande 
porte terão um reajuste médio 
nas contas de 6,9%.

A unidade de saúde fun-
ciona com clínica médica, 
pediatria, procedimentos clí-
nicos e de enfermagem, sala 
de curativos e distribuição 
de medicamentos. O horário 
de atendimento é das 7:30 às 
11:30 e das 13:30 às 17:30h, 
de segunda a sexta-feira, com 
agendamento prévio no pró-
prio local.

trabalhando entre 18 e 23 
meses, nos 36 meses anterio-
res. Segundo pedido, quatro 
parcelas, se tiver trabalhando 
entre 12 e 23 meses e cinco 
parcelas; se tiver trabalhando 
no mínimo 24 meses. terceiro 
pedido, três parcelas, se tiver 
trabalhado entre seis e 11 
meses, quatro parcelas entre 
12 e 23 meses e cinco parce-
las se tiver trabalhando por 
pelo menos, 24 meses.

pesadas, o governo tem feito 
obras no trecho de Jaborandi 
para Correntina, que vai até mi-
nas gerais, além de trabalhos 
em trechos que passam por Luís 
Eduardo magalhães e vão até o 
tocantins. 

Outras ações devem ser 
realizadas, como a inclusão 
de obras no trecho mansidão/
Santa Rita de Cássia nos tra-
balhos do Programa de Acele-
ração do Crescimento (PAC) 3.

54 foram 
denunciados pelo 
procurador geral 
da república, 
entre os bandidos 
estão 47 políticos.
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Trânsito e mobilidade urbana 
melhoram com soluções inteligentes

Cheilla Gobi

A 
fim de melhorar a 
qualidade do trân-
sito, a Prefeitura de 
Barreiras, a Prefei-

tura vem trabalhando desde 
2014 para dar mais fluidez e 
segurança ao tráfego de veí-
culos no município. As modi-
ficações trouxeram mais tran-
quilidade para os motoristas 
e pedestres, principalmente 
nos horários de pico, a come-
çar pela transferência do trân-
sito pesado para o Anel Viário 
de forma definitiva, em segui-
da, com a instalação de novos 
semáforos e até a criação de 
novos cruzamos e rotatórias. 

A obra do Anel Viário, con-
cluída em 2013, desafogou o 
trânsito da cidade, uma vez 
que cerca de três mil veículos 
pesados, entre caminhões, 
carretas e ônibus interesta-
duais e intermunicipais pas-
savam diariamente pelas ruas 
e avenidas, causando trans-
tornos à população. A obra do 
Anel Viário possui 4,1 quilô-
metros de extensão, incluindo 
a ponte sobre o Rio grande. 

De acordo com o prefeito 
de Barreiras, Antonio Henri-
que, dessa obra, até agora só 
foi executado uma meia lua, 
mas ressalta que em breve, 
deve ser finalizada. “Em breve 
quem vem de Brasília e Luís 
Eduardo, não vai precisar en-
trar mais na cidade. É uma 
obra demorada, pois requer 
um custo elevado, está orçada 
em 250 milhões de reais”, fri-
sou o prefeito.

Entre as mudanças, o ges-
tor autorizou ainda, a im-
plantação do novo sistema de 
semáforos – equipamentos 
inteligentes, com cronômetro 
indicativo de tempo para os si-
nais verde e vermelho, painéis 
informativos e controladores 
eletrônicos, que avaliam os 
tempos de parada. Segundo 
Antonio Henrique, um investi-
mento de R$ 2 milhões, recur-
so próprio do município.

A medida tem como objetivo 
melhorar a mobilidade urbana 
e diminuir significativamente 
o número de acidentes na ci-
dade. E tem dado certo! Dados 
do Serviço móvel de Urgência 
(SAmU), divulgados pela Câ-
mara de Dirigentes Lojistas de 
Barreiras (CDL), comprovam 
as melhorias no trânsito. Em 
2013 foram registradas 637 
ocorrências envolvendo aci-
dentes com bicicletas, carros, 
motos e atropelamentos. Já 
em 2014, quando a maioria 
das obras foi feita, o SAmU re-
gistrou 594 ocorrências, uma 
diminuição de 7% em compa-
ração ao ano anterior.

Na primeira etapa foram 
substituídos 18 semáforos da 

BR 242, no trecho da Avenida 
Antônio Carlos magalhaes, 
Cleriston Andrade e Benedi-
ta Silveira. “Durante a minha 
primeira gestão – 1997/2000, 
instalamos os dez primei-
ros semáforos, de lá para 
cá, apenas três novos foram 
implantados. Agora, quando 
assumimos novamente a ad-
ministração é que estão acon-
tecendo às mudanças, porque 
já não atendia mais, o trânsito 
mudou, o número de carros 
aumentou”, lembra Antonio 
Henrique.

Os semáforos da Rua Ca-
pitão manoel miranda, estão 
temporariamente sem fun-
cionamento, porque as placas 
estão sendo restauradas e a 
fiação trocada. “Alguns semá-
foros não estão funcionando, 
mas a Prefeitura já está solu-
cionando o problema. Nossa 
intensão é substituir todos 
os aparelhos e ampliar ainda 
mais o sistema”, disse o pre-
feito. 

Houve também criação de 
novos cruzamentos e modifi-
cação de algumas vias, com 
a execução de projetos para 
beneficiar pedestres e ciclis-
tas. A criação de novos cru-
zamentos, como o da Rua Ruy 
Barbosa, que liga a Avenida 
Benedita Silveira e Rua An-
filófio Lopes. A Ruy Barbosa 
e a Barão de Cotegipe agora 
tem sentido único. Na “Curva 
do S”, um semáforo e abertu-

ra de um cruzamento foram 
também modificações citadas 
pelo prefeito.

ROTATÓRIAS 
ORGANIZAM O TRÁFEGO
A implantação de rotatórias 

tem se mostrado uma solução 
eficiente para disciplinar o 
aumento do fluxo de veículos. 
muito além de cumprir seu 
papel de organizar o fluxo dos 
veículos, as rotatórias desem-
penham uma função ainda 
mais importante: garantir a 
segurança das pessoas, pois 
o dispositivo possibilita uma 
enorme redução no número 
de acidentes. 

Em Barreiras, uma rotatória 
na BR- 242, em frente às con-
cessionárias, Primavia e Buri-
tis - um perigoso cruzamento 
que já causou centenas de 
acidentes, inclusive com mor-
tes, já está concluída. O pre-
feito adiantou que mais duas 
rotatórias devem ser construí-
das até o final do mandato, 
uma na entrada da vila amo-
rim, com previsão para come-
çar ainda em março e outra na 
entrada da vila nova. 

Silvanira José da Silva que 
reside no bairro Santa Luzia, 
passa diariamente pela ro-
tatória da BR-242, segundo 
ela, houve uma melhora sig-
nificante nas condições de 
trafegabilidade. “foi muito 
bem vinda esta rotatória, vis-
to a quantidade de acidentes 

que aconteciam neste trecho. 
Só faltam faixas de pedestres, 
pois fica difícil a travessia dos 
pedestres neste trecho”, ex-
plicou Silvanira.

Para a comerciante, thais-
lane Sabel, além de organizar 
o trânsito, a rotatória deixou a 
entrada da cidade mais boni-
ta. “Valorizou muito a entrada 
da cidade, além de organizar 
o trânsito naquela área, que 
frequentemente aconteciam 
acidentes”, disse thaislane.

PAvIMENTAÇÃO DE RUAS 
MElhORA cONDIÇõES 
DE TRÁFEGO  
A Prefeitura de Barreiras, 

por intermédio da Secretaria 
municipal de Infraestrutura, 
desde 2014 vem pavimentan-
do ruas e avenidas da cidade, 
asfalto tipo C-BUQ, a exem-
plo, a José Bonifácio, princi-
pal linha de acesso do bairro 
Santa Luzia e adjacências ao 
centro de Barreiras.

De acordo com o gestor, 
com o asfaltamento, também 
na Santos Dumont que inter-
liga a Rua Castelo Branco à 
Av. José Bonifácio ofereceu 
maior fluidez ao trânsito. Re-
cuperação asfáltica também 
nas imediações da Praça da 
Sustentabilidade, no Boa Sor-
te. O local recebeu iluminação 
adequada, canaletas de dre-
nagem.  A Prefeitura executou 
ainda ações de recuperação 
da malha antiga de asfalto na 

área de acesso a rodoviária, 
para garantir melhor trafega-
bilidade de veículos e espe-
cialmente da frota de ônibus 
interestaduais que diariamen-
te saem e chegam a Barreiras 
de várias regiões do estado e 
do país. 

Para o prefeito, o asfal-

tamento das ruas traz mais 
qualidade para o trânsito e re-
sulta em maiores e melhores 
condições de trafegabilidade. 
“Estamos atendendo a uma 
reivindicação antiga dos mo-
radores. Estamos investindo 
cerca de um milhão de reais 
em asfalto por mês, recursos 
próprios do município. Os in-
vestimentos estão sendo feito 
e estamos utilizando material 
de qualidade, que tem dura-
bilidade e suporta o trânsito 
de veículos pesados, podendo 
durar até dez anos. Em 1997, 
o nosso governo fez 1,5 mi-
lhão de metros quadrado de 
asfalto é o que temos até hoje, 
pois gestor nenhum investiu 
nesta obra”. 

Conforme o prefeito, até o 
momento, o município só con-
seguiu do governo do estado, 
2,7 milhões para o asfalto, 
obras que estão sendo rea-
lizadas em ruas dos bairros, 
Sandra Regina e Jardim Ouro 
Branco. “Esperamos o apoio 
do governo para recuperar as 
ruas de Barreiras com drena-
gem e asfalto que é o que o 
povo mais clama em nossa 
cidade”, disse Antonio Henri-
que.

De acordo com o prefito, os 
próximos dois anos de man-
dato serão de muito trabalho.  
“Quero levar aos bairros a 
infraestrutura urbana neces-
sária para que os moradores 
sintam orgulho de dizer que 
vivem em Barreiras. Que têm 
orgulho de morar no bairro 
Santa Luzia, na Vila Rica, na 
morada da Lua, enfim, que 
sintam que a cidade está me-
lhorando a cada dia. Vou tra-
balhar até o último dia da mi-
nha gestão, como sempre fiz. 
meu compromisso com o povo 
é trabalhar”, enfatizou. ●

MudaNças 
trazEM Mais 
fluidEz E 
sEguraNça 
aO trâNsitO 

Estamos 
investindo 
cerca de um 
milhão em 
asfalto por mês
Antonio henrique
PREfEItO DE BARREIRAS

Nova rotatória da BA 242, km 01 

Prefeito Antonio henriqueA obra do Anel viário concluida em 2013 desafogou o trânsito da cidade
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País em protesto
Cheilla Gobi

B
astou estacionarem 
os caminhões ao 
longo das rodovias 
para o Brasil pratica-

mente parar. A onda de pro-
testos tomou conta de vários 
estados do país. Diversas ro-
dovias foram bloqueadas por 
caminhoneiros que reivindi-
cavam a provação da Lei dos 
Caminhoneiros ,contra a alta 
do diesel, dos pedágios e pelo 
aumento no valor dos fretes. 
As rodovias federais 116, 163 
e a 282 foram as que mais 
concentraram manifestantes. 

Na Bahia, as manifestações 
foram encerradas no dia 01 
de março. todos os protes-
tos se concentraram em Luís 
Eduardo magalhães, Oeste 
do estado, um na BR-020, no 
km 211, e dois na BR-242, nos 
quilômetros 874 e 887, houve 
até tentativa de agressão con-
tra profissionais da imprensa. 

Em ato na BR-242, uma 
equipe da tV Oeste, afiliada 
da Rede Bahia, durante uma 
reportagem sobre o protesto, 
teve os pneus do carro de re-
portagem esvaziados por ma-
nifestantes. Com as câmaras 
de ar cortadas, o carro da equi-
pe precisou ser transportado 
por um guincho para que os 
profissionais pudessem voltar 
à redação. Estavam no local o 
repórter, muller Nunes e o ci-
negrafista, fernando Correa.

O diretor do Sindicato dos 
transportadores de Cargas 
de Luís Eduardo magalhães, 
Diego Roberti informou que 
eles não estavam participan-
do desta greve e, não esta-
vam sabendo da tentativa de 
agressão à equipe de repor-
tagem. Conforme o diretor, os 
caminhoneiros têm o direito 
de se manifestar, mas é con-
tra qualquer tipo de violência.

Os protestos se mantinham 
intensos, apesar de o governo 
ter obtido liminares na Justi-
ça determinando a liberação 
das rodovias em minas gerais, 
Bahia, São Paulo, mato grosso 
do Sul e nas cidades de Pelo-
tas (RS), Porto Alegre e Curiti-
ba. O Estado com mais interdi-
ções foi o Rio grande do Sul, 
com 30 bloqueios, seguido por 
Santa Catarina (21), Paraná 
(21), e mato grosso (10). 

A juíza federal gabriela Sil-
va macedo, da Subseção Ju-
diciária de Barreiras, reiterou 
que os caminhoneiros têm 
direito de se manifestar, mas 
sustentou que as pessoas não 
podem ser impedidas de tran-
sitar pelas vias federais. 

Segundo a Polícia Rodoviá-
ria federal (PRf), a liberação 
ocorreu de forma pacífica. O 
trânsito segue livremente. 

A categoria já mostrou a 
força que tem. Agora devem 
esperar uma nova reunião de 
negociação entre, caminho-
neiros e empresários, com 

mediação do governo, que 
está prevista ainda para este 
mês. De acordo com a Secre-
taria geral da Presidência 
da República, o encontro em 
Brasília servirá para que ca-

Cheilla Gobi

O
s usuários do sis-
tema de transporte 
coletivo de Barreiras 
receberam, no início 

do mês de fevereiro, 21 novos 
veículos, que passaram a fazer 
parte da frota do município. 
O investimento inicial foi de 
aproximadamente R$ 6,3 mi-
lhões (cerca de R$ 300 mil por 
ônibus) e representa o início 
do processo de renovação da 
frota local. Ao total, serão 35 
veículos 0 km circulando pela 
cidade em até 12 de março. 

Os novos veículos ficaram 
expostos à visitação, no Par-
que de Exposição Engenheiro 
geraldo Rocha e, em seguida 
circularam pelas ruas de Bar-
reiras, com parada em frente a 
Prefeitura. A solenidade de en-
trega contou com a presença 
do prefeito Antônio Henrique, 
representantes da empresa 
concessionária do serviço, 
vereadores e secretários de 
governo. 

De acordo com o prefeito, a 
renovação da frota oferecerá 
ao usuário, um serviço mais rá-

minhoneiros e empresários 
cheguem a um acordo sobre 
a elaboração de uma nova ta-
bela para o preço dos fretes. 
O aumento no preço do diesel 
e as condições das rodovias 

estaduais e federais também 
estão na pauta de reivindica-
ções da categoria.

A nova Lei dos Caminho-
neiros foi sancionada pela 
presidente Dilma Rousseff 

no dia 02 de março,  e entra 
em vigor no próximo dia 17 de 
abril, segundo a Agência Na-
cional dos transportes terres-
tres (ANtt) e o ministério dos 
transportes. ●

pido e eficiente. “Assim como 
renovamos a frota dos veículos 
da Prefeitura, investimos tam-
bém no transporte público de 
Barreiras, que há muitos anos 
necessitava de condução com 
qualidade, e isso foi uma pro-
messa de campanha”, disse 
Antonio Henrique.

Os veículos antigos, em 
bom estado de conservação 
continuarão circulando. “Não 
vamos desfazer dos antigos 
veículos. Barreiras terá um to-
tal de 50 coletivos, entre novos 
e usados”, garante o prefeito.

Os veículos entregues dis-
põem de, equipamentos que 
facilitam o acesso de usuá-
rios com deficiência física, a 
exemplo dos cadeirantes. to-
dos os motoristas receberam 
treinamento especial sobre 
operação dos equipamentos 
de acessibilidade, direção vei-
cular e atendimento aos usuá-
rios. 

A nova frota começou a ope-
rar imediatamente, com tarifa 
pré-estabelecida a partir do 
processo licitatório de R$2,30, 
nos primeiros trinta dias. ●

ONDA DE PROtEStOS QUE tOmOU CONtA DO BRASIL tAmBÉm CHEgOU AO OEStE. CAmINHONEIROS REIVINDICAm 
A APROVAÇÃO DA LEI, CONtRA A ALtA DO DIESEL, PEDágIOS E PELO AUmENtO NO VALOR DOS fREtES

fOraM ENtrEguEs 21 NOvOs vEículOs. aO tOtal, sErãO 35 ôNibus 0 kM circulaNdO pEla cidadE EM até 12 dE MarçO

Frota de ônibus de Barreiras recebe veículos novos

caminhoneiros bloqueiam rodovias em todo o país

Investimento inicial foi aproximadamente R$ 6,3 milhões

JAYmE mODEStO
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a arte de navegar

dou para “Nosso tempo” e há 
12 anos, opera como o Bar-
ranqueiro e com gráfica pró-
pria. Em um longo bate-papo 
com os integrantes do con-
selho de redação, entre eles 
o editor chefe, João Naves, 
conheci sobre o trabalho jor-
nalístico dos colegas daquela 

localidade, e sobre o papel 
do “Barranqueiro”, enquanto 
veículo de comunicação. O 
jornal tem uma longa história 
e circula em nove municípios 
da região Norte do estado.

Na troca de informações 
transpareceram afinidades, 
o que fez surgir a ideia de 

idealizar uma relação de par-
ceria entre os dois veículos, 
no contexto maior da parce-
ria, a troca de informações. 
Ambas as partes assumiram 
o compromisso de refletir 
sobre conteúdos e objetivos 
deixando clara a valorização 
do jornalismo independente 
e imparcial ao poder execu-
tivo e demais poderes cons-
tituídos. 

Como o assunto não pode-
ria deixar de fazer parte do 
bate-papo, falamos também 
de política, dos bastidores do 
poder e dos problemas que 
mais atingem a população, 
além do papel da imprensa 
no processo de levar a infor-
mação.  foi uma excelente 
troca de conhecimento! 

RESGATANDO A 
hISTÓRIA 
Outro momento marcante 

foi o encontro com o músico 
e compositor, João Alves. Aos 
72 anos e com 74 músicas de 
sua autoria, algumas grava-
das por dupla famosa, músi-
cas que talvez fizeram parte 
da sua história , e você nem 
se lembre. O artista vive na 
cidade de São francisco, em 
minas gerais, tem uma longa 
história de vida. ●

V
iagens e mais via-
gens. Essa é uma ro-
tina constante devi-
do a correria do dia a 

dia. mas na viagem de férias, 
aproveitei para conhecer no-
vos lugares, novos horizon-
tes, culturas diferentes, um 
artista memorável e aprovei-
tei ainda, para apreciar a re-
dação de um dos jornais mais 
tradicionais do Norte do esta-
do de minas gerais, “O Bar-
ranqueiro”, na cidade de São 
francisco. Passei por pelo 
menos 75 municípios. Pois 
bem, na vontade de eternizar 
um pouco deste dia e com-
partilhar com aqueles que 
têm interesses semelhantes 
aos meus, aqui vai uma lista 
com alguns detalhes desta 
experiência inesquecível.

O Barranqueiro foi fundado 
em 1960, em plena ditadura 
militar. Com o nome de S.S, o 
Jornal de São francisco, mu-

UmA VISItA A 
REDAÇÃO DO 
JORNAL “O 
BARRANQUEIRO” 

Jayme Modesto - gazetadooeste@yahoo.com.br

Prefeito de Canápolis entrega 40 unidades habitacionais
Jayme Modesto 

A 
realização do sonho 
da casa própria es-
tava estampada no 
rosto dos 40 novos 

proprietários, que receberam 
das mãos do prefeito, Rubiê 
Oliveira, no dia 27 de feverei-
ro, as chaves de suas casas. As 
novas unidades habitacionais 
foram construídas através do 
programa habitacional “mi-
nha Casa minha Vida 2”, do 
governo federal, coordenado 
pela secretaria de Assistên-
cia Social do município de 
Canápolis, que tem a frente 
a secretária, luzenir de Sou-
za Oliveira. As casas estão 
localizadas, no Loteamento 
Emerenciana, as margens da 
BA-582.

A cerimônia contou com a 
presença do prefeito Rubiê 
Oliveira, do vice-prefeito Elias 
francisco Lessa, dos vereado-
res, Edvan Oliveira e Zoraldo 
Queiroz, engenheiros respon-
sáveis, secretários de gover-
no, além da presença de um 
grande público.

As residências foram con-
quistadas,  a partir de um tra-
balho em conjunto que envol-
veu a Prefeitura, a secretaria 
de Ação Social, governo do 
estado e federal. “As casas 
recebidas pelas famílias são 
de qualidade, têm reboco, 
pintura e com ótimo material. 
trabalhamos ao máximo para 
poder oferecer a essas famí-
lias um espaço digno e com 
qualidade de vida”, afirmou o 
prefeito. 

Rubiê falou ainda da sua 
satisfação e na oportunida-

de anunciou a construção 
de mais 60 unidades habita-
cionais. “Estamos felizes por 
este momento e já anuncio a 
construção de mais 60 unida-
des habitacionais, já progra-
madas”. 

O governo garante fisca-
lização para assegurar que 
essas casas não sejam vendi-
das e nem mesmo alugadas, 

cumprindo assim a verdadeira 
função delas que é servir de 
moradia para as pessoas que 
realmente necessitam. 

“Vocês são privilegiados e 
por isso peço que  saibam va-
lorizar essa conquista, pois a 
casa própria é um sonho de 
muitos. Estou feliz por parti-
cipar desta conquista” enfati-
zou Rubiê. ●

Editores do Jornais O Barranqueiro e Gazeta do Oeste, João Naves e Jayme Modesto

Músico João Alves

Unidades habitacionais entregues

Prefeito Ruiê Oliveira, Secretária de Assistências Social e Assessores
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Prefeituras inchadas e prefeitos engessados 

Presidente da UMOB discute pacto federativo e reforma política

do apresentar melhora até o 
fim do segundo biênio. A LRf 
orienta os gestores, a demitir 
primeiro os cargos comissio-
nados, depois os contratados 
e, por fim, os servidores não 
estáveis.

Na região Oeste, os municí-
pios que registraram o maior 
comprometimento da receita, 

com despesa de pessoal foram 
Angical e Cristópolis, outros 
prefeitos também já sinalizam 
com a demissão de comissio-
nados e contratados para se 
enquadrar a LRf. 

De acordo com o inspetor 
regional responsável pelo tCm 
em Barreiras, fernando Esqui-
vel, o fenômeno dos gastos 

com pessoal é antigo na ad-
ministração pública. “Antes da 
lei 101 de 2000, os estados e 
municípios estavam tão endi-
vidados, que mal podiam pagar 
os salários dos servidores for-
çando a união, a editar a lei de 
responsabilidade fiscal”, disse.

Os valores de gastos com 
pessoal foram fixados em 54% 
da receita corrente liquida 
buscando frear os gastos e 
promover o equilíbrio. “Logo 
os gestores se adequaram a 
nova lei, pois a mesma trazia 
punições a quem descumpris-
se, como por exemplo, o impe-
dimento de transferência de 
receitas voluntárias, ou seja, 
aquelas provenientes de con-
vênios,” frisou Esquivel.

Ao longo dos anos, os ges-
tores foram contratando mui-
to mais ao sabor dos projetos 
políticos e pessoais, do que 
pela necessidade real do bom 
funcionamento da máquina 
pública. Para garantir a vitó-
ria de seu grupo político ou 
de candidatos que apoiavam, 
abrigando assim, seus cabos 
eleitorais.

Outro fator é que os ex-pre-
feitos ao deixar os cargos, fa-
zem contratações de concur-
sados reservas, com o único 
objetivo: inviabilizar a nova 
gestão, inchando as Prefeitu-
ras e engessando as adminis-
trações. 

Conforme fernando, os ges-
tores podem ser penalizados, 
caso não cumpram a determi-
nação da LRf, pois ainda em 

2000 foi criada a Lei 10.028, 
chamada de Lei de Crime de 
Responsabilidade fiscal, que 
tipifica os crimes cometidos 
pelos gestores em desrespeito 
a Lei 101 de 2000 e alterou o 
Código Penal incluindo crimes 
de responsabilidade fiscal.

“A título de exemplo, quem 
ultrapassar os limites de gas-
tos com pessoal, conforme 
artigo 5º desta lei será pu-
nido com multa de 30% dos 
vencimentos anuais. E caso 
a despesa aumente, nos úl-
timos 180 dias do final do 
mandato:"Art. 359-g: Ordenar, 
autorizar ou executar ato que 
acarrete aumento de despesa 
total com pessoal, nos cento e 
oitenta dias anteriores ao final 
do mandato ou da legislatura. 
"Pena – reclusão, de um a qua-
tro anos", alertou.

PROPORÇÃO DE 
SERvIDORES
Em pesquisa realizada pelo 

IBgE para os anos de 2004 
a 2012, concluiu-se que nos 
municípios de menor porte, 
a proporção de servidores 
na população: alcança 4,86 
por cada 100 habitantes, en-
quanto nos de maior porte, a 
mediana foi de 3,0, para cada 
100 habitantes, já nas capitais 
e municípios acima de 300 mil 
habitantes existe um servidor 
para cada 100 habitantes.

fernando esclarece que, 
nem sempre se caracteriza 
como contratação indevida, 
pois muitos programas do go-

verno são repassados para os 
municípios apenas em forma 
de recursos, cabendo a estes 
a contratação de pessoal para 
sua execução. 

“Um exemplo são os pro-
gramas dos PSfs, onde o go-
verno federal repassa recur-
sos dizendo que, 100% tem 
que ser aplicado em pessoal, 
enquanto a LRf diz que não 
pode ultrapassar a 54%. Isto 
causa uma insensatez dei-
xando o gestor em situação 
difícil, pois se não receber o 
PSf a população reclama e se 
não cumprir os índices pode-
rá ter suas contas rejeitadas”, 
destacou.

Costuma-se dizer que o tri-
bunal poderia ser mais rígido 
assim como se critica também 
a justiça pela sua morosidade, 
mas o papel constitucional 
dos tribunais de Contas é de 
órgão auxiliar do poder legis-
lativo. Este sim, com prerro-
gativa inclusive para julgar as 
contas dos gestores públicos, 
cabe as Câmaras de Vereado-
res, verificar a quantidade de 
cargos existentes e fiscalizar 
se os gestores estão infringin-
do a lei.

É possível também afirmar 
que, a população é responsá-
vel pela fiscalização dos servi-
dores municipais, para tanto é 
só acessar www.tcm.ba.gov.br 
no link “Portal da Cidadania” 
e obter todas as informações 
sobre o número de servidores, 
bem como os respectivos no-
mes e total pago mês a mês. ●

gOVERNOS mUNICIPAIS COm NúmERO DE fUNCIONáRIOS ACImA DA CAPACIDADE, SEm SAíDA 
APELAm PARA DEmISSõES 

mARCELO mARIANI fOI RECEBIDO PELO PRESIDENtE DA CâmARA DOS DEPUtADOS Em BRASíLIA E DEStACOU O DESEJO 
DE VOtAR A REfORmA POLítICA E tAmBÉm DEfENDEU A REALIZAÇÃO DE Um DEBAtE SOBRE O PACtO fEDERAtIVO, COmO 

CONDIÇÃO NECESSáRIA PARA RESgAtAR O EQUILíBRIO E SUPERAR A CRISE fINANCEIRA QUE ASSOLA OS mUNICíPIOS

Jayme Modesto

A 
necessidade de man-
ter uma estrutura de 
funcionamento faz as 
Prefeituras de muni-

cípios menores, apresentarem 
as maiores médias de servido-
res públicos. Na região Oeste, 
a situação não é diferente. É 
cada vez mais preocupante, 
principalmente das menores. 
A crise financeira se instalou 
de vez, devido a diversos fato-
res que impedem os gestores 
de investirem mais, nas me-
lhorias necessárias e na saúde 
- o principal gargalo hoje das 
administrações municipais. 

Conforme os relatos de pre-
feitos, os gestores se tornaram 
"meros administradores" de 
folha de pagamento, já que as 
Prefeituras são as maiores em-
pregadoras nos municípios. O 
problema é que o alto número 
de funcionários comissiona-
dos e o ônus deles na folha de 
pagamento da Prefeitura, tor-
nam uma das principais preo-
cupações dos gestores, tendo 
em vista, os altos percentuais 
de comprometimento da re-
ceita com despesa de pessoal, 
perdendo totalmente a capaci-
dade de investimentos.

muitos prefeitos já estão 
promovendo demissões em 
massa, para se adequar à Lei 
de Responsabilidade fiscal 
(LRf). Para ficar abaixo dos 
54% - exigido pela Lei, os 
gestores estão exonerando 
até servidores efetivos, visan-

Cheilla Gobi 

O 
presidente da União 
dos municípios 
do Oeste da Bahia 
(Umob) e prefeito 

de Cotegipe, marcelo mariani 
foi recebido pelo presidente 
da Câmara dos Deputados em 
Brasília, o deputado Eduardo 
Cunha, para discutir sobre o 
pacto federativo e a questão 
da reforma política.  A presi-
dente da União dos Prefeitos 
da Bahia (UPB), maria Quité-
ria e o deputado baiano, Lúcio 
Vieira Lima também participa-
ram da audiência.  

O presidente da Umob des-
tacou o desejo de votar a refor-
ma política e também defen-
deu a realização de um debate 
sobre o pacto federativo, como 
condição necessária para res-
gatar o equilíbrio federativo e 
superar a crise financeira que 
assola os municípios brasilei-
ros.

“As eleições municipais es-
tão por vir e a reforma política 
precisa ser levada a sério o 
quanto antes. Discutir as di-
retrizes que devem nortear a 

política democrática do nos-
so país é essencial e urgente. 
O pacto federativo também 
precisa ser revisto, para que 
de fato, venha fortalecer o 
municipalismo. Os municípios 
estão abarrotados de respon-
sabilidades e poucos são os 
recursos. Precisamos resgatar 
o equilíbrio federativo e supe-
rar a crise financeira que as-
sola os municípios brasileiros, 
principalmente os pequenos”, 
enfatizou marcelo mariani.

Em entrevista exclusiva ao 
Jornal gazeta do Oeste, mar-
celo mariani falou das dificul-
dades, anseios e desafios dos 
municípios do Oeste da Bahia. 
Sem essa reforma política e 
sem a revisão do pacto fede-
rativo, os municípios vão se 
extinguir. 

“Estamos passando por 
momentos difíceis, devido a 
situação pela qual a demo-
cracia brasileira vem sendo 
conduzida. A reforma política 
vem sendo discutida a muito 
tempo, mas nunca vai a pauta 
e essa discussão precisa acon-
tecer o mais rápido possível, 
para que seja consolidada”, 

disse mariani.
De acordo com o presidente 

da Umob, o pacto federativo 
é uma discussão que deve ser 
democrática, tanto na forma 
de agir politicamente como 
também na hora de dividir o 
bolo orçamentário. Segun-
do ele, os municípios nunca 
passaram tantas dificuldades 
como agora, com perdas de 
recursos.  “Quando foi insti-
tuída a constituição em 1988, 
os municípios tinham partici-
pação de 20% do bolo, após 
a instituição passou para um 
pouco mais 15% e é o que 

estamos recebendo hoje. Por-
tanto, daqui a dez ou 15 anos 
se continuar dessa forma, com 
essa distribuição, os muni-
cípios não irão sobreviver. Já 
estão falidos, mas vão ser ex-
tintos, caso não haja essa dis-
cussão”, alertou mariani.

Como exemplo, marcelo 
colocou a situação do fPm. 
Segundo ele, o calculo é injus-
to e cruel que leva em conta 
apenas o número de habitan-
tes. “temos as diferenças so-
ciais, as diferenças regionais, 
geográficas e a dimensão dos 
municípios, não estão levando 

em consideração e são esses e 
outros problemas. temos uma 
contribuição social hoje que 
não entra no cálculo do fPm, 
nós prefeitos estamos tendo 
prejuízos de pelo menos 15 
bilhões por ano para os mu-
nicípios, isso em todo o país”, 
destaca.

A cRISE FINANcEIRA qUE 
ASSOlA OS PEqUENOS 
MUNIcíPIOS 
Nas regiões mais carentes, 

de acordo com o presidente 
da Umob, marcelo mariani é 
ainda mais gritante e, a saí-

da é o pacto federativo justo 
equilibrado, para discutir o 
orçamento e toda arrecadação 
do país, dando condições para 
os municípios. “A União segu-
rando mais de 60% do bolo 
orçamentário e fazendo suas 
políticas, e o prefeito sendo de 
certa forma, o escravo da le-
gislação e os escravo dessa di-
tadura orçamentária. Estamos 
para cumprir a legislação, e fa-
zer acontecer os programas e 
não estamos tendo condições 
necessárias para fazer com 
qualidade. É evidente que as 
obrigações dos entes da união, 
estados e os municípios têm 
proporções diferentes, mas as 
dos municípios não estão sen-
do respeitadas”, lamenta. 

O presidente da Câmara 
dos Deputados em Brasília, o 
deputado Eduardo Cunha ga-
rantiu que imediatamente vai 
abrir uma comissão especial, 
para tratar do pacto federati-
vo e que em 120 dias irá rece-
ber propostas.  “Nós prefeitos 
precisamos exigir de nossos 
parlamentares uma discussão 
profunda sobre este assunto”, 
finalizou marcelo mariani. ●

Inspetor regional do TcM em Barreiras

Marcelo Mariani foi recebido pelo presidente da câmara dos Deputados em Brasília. A presidente da UPB, Maria quitéria e o 
deputado, lúcio vieira lima também participaram da reunião

JAYmE mODEStO

ROmÊNIA BEAtRIZ
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Comarcas do Oeste não precisam 
ir a capital para recorrer das sentenças

Izabel Rosa, uma voz 
feminina no parlamento

tora na escola, José de Cas-
tro. Atualmente trabalha e se 
dedica também a escola An-
tônia matos de Oliveira.  Hoje 
além de ocupar uma cadeira 
no parlamento, é empresária 
do ramo de combustíveis e 
gás. Na câmara de vereadores 
exerceu cargos importantes 
na mesa diretora, duas vezes 
como 2ª secretária e uma vez 
como 1ª secretária. 

tem sua imagem ligada à 
seriedade, honestidade e com-
petência, uma política versátil 
que sempre prega o diálogo 
como forma de luta para al-
cançar os objetivos, na busca 

do melhor para Barreiras. 
Política atuante, experien-

te e participativa, cinco man-
datos a serviço do povo de 
Barreiras, que sempre teve o 
seu reconhecimento.  ●

Barreiras e outras 17 comar-
cas não precisam mais ir a ca-
pital para recorrer das senten-
ças. “As comarcas de Angical, 
Baianópolis, Barreiras, Bom 
Jesus da Lapa, Cocos, Coribe, 
Correntina, Cotegipe, Cristó-
polis, formosa do Rio Preto, 
Luís Eduardo magalhães, Ria-
chão das Neves, Santa Rita de 
Cássia, Santa maria da Vitó-
ria, Santana, São Desidério, 
Serra Dourada, Wanderley e 
seus respectivos distritos, po-
derão recorrer às decisões na 
própria região, isso significa 
reconhecer a força do Oeste”, 
destacou Eserval Rocha.

A Câmara funciona na Ave-
nida Benedita Silveira, Cen-
tro, prédio do antigo fórum. 

A solenidade de inauguração 
realizada no Centro de Con-
venções do Hotel morubixa-
ba, contou com a presença 
de desembargadores, juízes, 
representantes do ministério 
Público, lideranças políticas, 
empresários e gestores de or-
ganizações da sociedade civil. 
O evento também marcou um 
ano da administração do de-
sembargador Eserval Rocha à 
frente do tribunal.

De acordo como prefeito de 
Barreiras, Antonio Henrique 
moreira, a Câmara do Oeste 
é uma grande conquista que 
abre o caminho para consoli-
dar ainda mais a região como 
centro descentralizado das 
decisões do poder judiciário. 

“Podem contar com o apoio 
da gestão municipal para 
fortalecer a descentralização 
do poder judiciário”, disse o 
prefeito. 

A Câmara será composta por 

duas turmas, cada uma com 
quatro desembargadores. Com 
a publicação do Decreto Judi-
ciário nº 789, de 12 de dezem-
bro de 2014, foram instaladas 
as quatro primeiras vagas. 

Duas delas já foram preenchi-
das pelos desembargadores 
Clésio Rômulo Carrilho Rosa e 
Jefferson Alves da Silva, que já 
começaram a atuar logo após 
a inauguração. ●

Cheilla Gobi

D
escentralizar as 
decisões do Poder 
Judiciário na Bahia. 
Esse é o objetivo da 

Câmara Especial do Extremo 
Oeste, a primeira a ser insta-
lada fora de Salvador e inau-
gurada em Barreiras, no início 
de fevereiro. 

A Câmara do Oeste criada 
pela Lei Estadual 13.145/2014 
vai apreciar e julgar, os pro-
cessos em grau de recurso e 
os originários – nos casos em 
que a lei determina.

Para o Presidente do tribu-
nal de Justiça do Estado da 
Bahia, o desembargador Eser-
val Rocha, os moradores de 

Jayme Modesto

Autora de vários proje-
tos de lei e indicações 
importantes, a verea-

dora Izabel Rosa de Oliveira, 
está exercendo o seu quinto 
mandato consecutivo, é hoje 
uma voz forte em defesa das 
mulheres no legislativo mu-
nicipal.

Beza como é carinhosa-
mente conhecida, é natural 
de Ibitiara – Bahia chegou a 
Barreiras em 1973, exerceu o 
cargo de professora nas esco-
las Juarez de Souza e Joaquim 
Neto e por seis anos foi dire-

Vereador Carlão, um 
parlamentar convicto de 

posições firmes

Vereadores ganham nova 
ferramenta de fiscalização

Jayme Modesto

Já em seu quarto manda-
to, o vereador Antônio 
Carlos de Almeida ma-

tos, o popular Carlão, é um 
parlamentar atuante e com-
prometido com seu manda-
to, coerente e de posições 
firmes. Natural de mutuípe
-Bahia, chegou a Barreiras 
há 40 anos, é funcionário 
público federal aposentado 
pela funasa, produtor rural, 
que cria gado e planta bana-
na irrigada.  

Como vereador é um dos 
mais atuantes do legislativo 
barreirense, na mesa diretora, 

Cheilla Gobi

Os vereadores a par-
tir de agora contarão 
com uma nova ferra-

menta de acompanhamento 
da aplicação dos recursos 
públicos de seus municípios. 
O tribunal de Contas dos mu-
nicípios (tCm), disponibilizou 
um link no seu site, para que 
todos os vereadores tenham 

exerceu cargo de segundo se-
cretário por duas legislaturas, 
um vereador que não pensa 
apenas em seus interesses 
pessoais e partidários, sem-
pre esteve envolvido na luta 
em defesa de Barreiras e seu 
povo, isso tem lhe rendido 
popularidade e credibilidade, 
é uma figura extraordinária e 
um modelo de bom caráter, 
defende suas posições com 
unhas e dentes, mas flexível 
quando os argumentos são 
fortes e convincentes.

Carlão é um vereador que 
faz política com seriedade na 
dimensão exata do que repre-
senta um bom legislador. ●

acesso online, a todas as in-
formações que o tCm dispõe 
sobre prestação de contas 
das prefeituras.

Através do endereço ele-
trônico – consulta.tcm.ba.
gov.br, os vereadores podem 
acessar toda e qualquer in-
formação disponível no site 
do tribunal de Contas dos 
municípios, em tempo real, a 
exemplo de salários de servi-

dores, pagamento de forne-
cedores, execução de obras, 
licitações realizadas, incluin-
do os respectivos concorren-
tes, entre outras.

É necessário que os verea-
dores se dirijam a qualquer 
inspetoria regional do tCm, 
para adquirir a senha de 
acesso. As informações são 
do inspetor regional do tCm, 
fernando Esquivel. ●

fOtOS: JAYmE mODEStO

A solenidade de inauguração contou com a presença de desembargadores, juízes, representantes do Ministério Público, lideranças políticas e empresários
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MÓVEIS & CIA PROMOVE FESTA DE 
CONFRATERNIZAÇÃO PARA COLABORADORES, 

PARCEIROS E AMIGOS
Funcionárias da Móvel & Cia 
se divertem durante a festa 
de confraternização

A 
móveis & Cia promoveu a 
5ª e tradicional festa de 
confraternização, para co-
laboradores e familiares, 

parceiros e amigos. O evento acon-
teceu no espaço do Club AABB - As-
sociação Atlética do Banco do Bra-
sil em Santana. 

As mais de 220 pessoas puderam 
passar momentos agradáveis com 
muito entretenimento, ao som da 
boa música das bandas contrata-
das para animar o evento, além da 
expectativa para o sorteio de im-
portantes prêmios como: três guar-
da-roupas, três cozinhas e vários 
receptores digitais para parabólica. 

Os colaboradores do grupo mó-
veis & Cia, se mostraram felizes 
com a celebração do início do ano, 
organizada pela empresa. “A festa 
foi perfeita, aliada ao carinho e a 
receptividade dos diretores, mário 
Santos e márcio Santos. Nós fun-

cionários ficamos felizes, pois esse 
reconhecimento nos deixa, ainda 
mais motivados”, afirmou a gerente 
da loja de Santa maria da Vitória, 
Josiane medrado (Jeisa).

O clima amistoso entre os funcio-
nários foi o destaque desse acon-
tecimento festivo. Os participantes 
desfrutaram além de um cardápio 
variado de comidas e bebidas, de 
um bom bate-papo e brincadeiras 
regada a boa música.

Um dos momentos mais marcan-
tes do evento foi quando os diretores 
mário e marcio Santos chamaram 
a frente do palco todos os colabo-
radores, campeãs de vendas e em 
nome dos mesmos, agradeceram a 
todas as equipes das lojas, pelas vi-
tórias conquistadas e por tudo que 
elas têm proporcionado, desejando 
sorte e prosperidade a cada dia.

Para o empresário mário Santos, 
o evento não é só uma festa de con-

Um vale compra no valor de R$ 1.000,00, José Antônio Lopes da Silva de Serra Dourada.
Um vale compra no valor de R$ 1.000,00, para Alice Lopes Santana de Serra Dourada. 
Um vale compra no valor de R$ 1.000,00, para Maria Oliveira Filha de Brejolândia.
Um vale compra no valor de R$ 1.000,00 para Alzira Maria de Macedo de Brejolândia.
Um vale compra no valor de R$ 1.000,00 para Marilene F. Pereira de Santa Maria da Vitória.
Um vale compra no valor de R$ 1.000,00 para Eva Alves Dourado de Santa Maria da Vitória.
Um vale compra no valor de R$ 1.000,00 para Irene Gonçalves Pereira Santana.
Um vale compra no valor de R$ 1.000,00 para Maria Souza Rolim de Santana.
Prêmio uma Moto Honda CG125 ok que saio para Benilto José Barbosa residente em Santa Maria da Vitória.

1º prêmio
2º prêmio
3º prêmio
4º prêmio
5º prêmio
6º prêmio
7º prêmio
8º prêmio
9º prêmio

Confira os ganhadores 
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MÓVEIS & CIA PROMOVE FESTA DE 
CONFRATERNIZAÇÃO PARA COLABORADORES, 

PARCEIROS E AMIGOS
fraternização, mas um momento 
entre amigos. “A nossa família é a 
engrenagem principal que faz com 
que possamos administrar tudo 
isso, proporcionando resultados po-
sitivos. Estamos colhendo frutos do 
nosso trabalho”. 

Por alguns minutos, a música foi 
interrompida para a apresentação 
de um documentário sobre a histó-
ria e evolução da móveis & Cia, des-
de a implantação da primeira loja 
em 2006 em Santana.  Para o diretor 
márcio Santos, é gratificante perce-
ber a satisfação dos colaboradores. 
“Nossos funcionários, de um modo 
geral, têm uma rotina agitada, mas 
estão sempre empenhados em ofe-
recer o melhor para a empresa e aos 
nossos clientes. Eles merecem este 
momento de confraternização, que 
organizamos como forma de reco-
nhecimento por tamanha dedica-
ção”, afirmou.   

O empresário, mário Santos de-
clarou que a confraternização é 
uma festa de agradecimento aos 
colaboradores. “As inúmeras con-
quistas que tivemos, só ocorreram 
por causa dos funcionários que fa-
zem parte de um conjunto, por isso, 
deve ser compartilhada com toda a 
equipe. Agradeço a Deus e a todos 

os colaboradores pelo ano que tive-
mos, pelo crescimento e por estar-
mos conquistando espaço a cada 
dia”.

Uma semana antes da festa de 
confraternização, a móveis & Cia já 
havia promovido outro evento na fi-
lial de Santa maria da Vitória, com 
sorteio de prêmios com a apresen-
tação de Elvis Brandão. O sorteio 
ocorreu dentro do regulamento da 
campanha, foi formada uma mesa 
de avaliação composta por: mario 
Santos, representando o grupo mó-
veis & Cia, Vanderléa Rodrigues e 
Helenilto florêncio, representando 
os clientes. foram convidados ain-
da a participar da mesa, os clientes, 
com a função de verificar a legali-
dade e validade dos cupons sortea-
dos.

As urnas foram abertas na pre-
sença do público presente antes do 
início dos sorteios. O regulamento 
da campanha foi lido pelo apre-
sentador Elvis Brandão antes dos 
sorteios, para maior transparência 
e esclarecimento. 

foram sorteados oito vales 
compras, no valor de R$ 1.000,00 
cada, sendo dois sorteios por loja 
participante. Em seguida sortea-
ram uma moto. ●

Um vale compra no valor de R$ 1.000,00, José Antônio Lopes da Silva de Serra Dourada.
Um vale compra no valor de R$ 1.000,00, para Alice Lopes Santana de Serra Dourada. 
Um vale compra no valor de R$ 1.000,00, para Maria Oliveira Filha de Brejolândia.
Um vale compra no valor de R$ 1.000,00 para Alzira Maria de Macedo de Brejolândia.
Um vale compra no valor de R$ 1.000,00 para Marilene F. Pereira de Santa Maria da Vitória.
Um vale compra no valor de R$ 1.000,00 para Eva Alves Dourado de Santa Maria da Vitória.
Um vale compra no valor de R$ 1.000,00 para Irene Gonçalves Pereira Santana.
Um vale compra no valor de R$ 1.000,00 para Maria Souza Rolim de Santana.
Prêmio uma Moto Honda CG125 ok que saio para Benilto José Barbosa residente em Santa Maria da Vitória.

Confira os ganhadores 
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Arival Viana aponta falta de apoio do 
governo federal aos municípios

Prefeitura oferece sinal aberto 
de internet em praças da cidade

Vereadores aprovam projeto 
que institui o auxílio moradia 

aos médicos

complicado nos últimos anos, 
repercutindo diretamente nos 
municípios, com a escassez 
dos recursos do governo fe-
deral, Arival com sabedoria 
e competência não deixou de 
trabalhar, no entanto, em mé-
dia 90% das obras realizadas 
em Buritirama, foram com re-
cursos próprios do município. 

Em entrevista exclusiva ao 
Jornal gazeta do Oeste, no 
último dia 26, em Barreiras, o 
prefeito Arival marques Viana 
criticou a postura do governo 
federal e falou das dificulda-
des que os municípios vêm 
enfrentando. Um orçamento 
com repasses federais mais 
restritos, porém, com obriga-
ções cada vez maiores. Essa 
foi a principal queixa do pre-
feito.  

Jornal Gazeta do 
Oeste: como o senhor 
avalia o governo da 
atual presidente Dilma 
Rousseff? quais foram os 
maiores feitos?
Arival viana: Eu avalio com 

muita tristeza e muita decep-
ção. Eu diria até que estou 
muito a vontade para fazer 
esta avaliação, primeiro, por-
que ainda tenho uma boa dose 
de senso crítico e como eu não 
apoiei esse governo em nível 
estadual e também federal, 
pode parecer que seja impli-
cância, mais não é. A cada dia 
que passa, vejo que eu estava 
certo em não ter apoiado, e 
muitos que apoiaram se arre-
penderam e não demorou mui-
to. Não era isso que eu queria 
para o país, para o estado e 
para o nosso município. fico 
profundamente decepciona-
do, descrente, pelo fato de nós 
prefeitos pagarmos o pato, 
pois a população acaba colo-
cando a gente no mesmo saco, 

nos intitulando de político que 
não presta - corrupto, quando 
na verdade ainda temos mui-
tos políticos bons. Administro 
um município que vai fazer 
30 anos de emancipação e eu 
fui o primeiro prefeito, foram 
sete vitórias, dessas, cinco 
minhas e duas dos que foram 
indicados por mim. Está cada 
vez mais difícil ser político, 
porque a canalhice é tão prós-
pera que me desanima, estou 
desalentado.

JGO: O senhor pretende 
continuar ou desistir da 
política?
Arival: Às vezes eu me per-

gunto se não já deu a minha 
cota, a minha contribuição, 
não por me sentir ultrapas-
sado, até porque eu me es-
forço muito para acompanhar 
a evolução do tempo. Não é 
fácil! Quando eu sinalizo no 
meu município que quero sair 
e não quero reeleição, eu sin-
to que a população deseja que 
eu ainda permaneça, e apesar 
do desânimo com o país, essa 
demonstração de carinho do 
povo, me faz sentir melhor. 
Vamos esperar.

JGO: O senhor acredita 
a atribuição de mais 
responsabilidades para 
os municípios ser uma 
"estratégia do governo 
federal" para direcionar 
as cobranças da população 
aos prefeitos?
Arival: manda a conta e não 

manda o dinheiro para pagar. 
O governo cria os programas e 
joga no colo do município. An-
tigamente não tinha o SAmU, 
não tinha agente comunitário 
de saúde, CRAS, esses proje-
tos são importantes, mas o 
governo jogou para o prefeito 
e não transfere o recurso cor-
respondente, e o gestor fica 
engessado. Um exemplo é a 
Lei de Responsabilidade fis-
cal, quando aprovada há 14 
anos ficou determinado que 
o prefeito só poderia gastar 
54% com o funcionário, só 
que os anos se passaram e 
naquela época não tínhamos 
todos esses programas que 
nos obrigaram a contratar 
colaboradores, e os mesmos 
54% continuam. E os municí-
pios sofrem hoje um absurdo 
com o descaso do governo 
federal, com a roubalheira. 
E pelo fato de nós prefeitos e 
vereadores ficarmos mais pró-
ximos do povo, a cobrança cai 

toda em nossas costas, o cida-
dão comum não tem acesso 
ao governador, ao deputado, 
ao senador e muito menos a 
presidente. Isso nos faz sentir 
impotente. O pacto federativo 
é cruel com os municípios. Há 
uma concentração exagerada 
de receita no governo central 
em Brasília e, ele devolve uma 
migalha para os municípios, 
aí entra a colocação política: 
para conseguir um extra, você 
tem que estar alinhado, coni-
vente e dizer amém. Isso eu 
não compartilho. 

JGO: hoje muitos estão 
definindo a política 
econômica de Dilma como 
um fracasso. qual a sua 
opinião. 
Arival: Os resultados são 

óbvios! Está no seu bolso. 
Juros, inflação, desemprego, 
e a tendência é piorar. Es-
tou preocupado com o rumo 
que esse país está tomando, 
estou com medo de daqui a 
três, quatro anos, nos tornar-
mos uma Bolívia. tributos em 
tudo. Se você toma uma cer-
veja, o governo arrecada 70% 
daquele produto e o governo 
devolve cada vez menos para 
o município, cria imposto em 
cima de imposto e o muni-
cípio não participa de nada. 
Uma reforma tributária é 
fundamental, bem como uma 
reforma política. Há anos 
que se falam nessa reforma 
e ela nunca aconteceu. Se 
não fizer, iremos caminhar 
para uma falência total dos 
munícipios, a corrupção é 
alimentada pelos acordo po-
líticos, porque se tem dinhei-
ro compra o mandato e para 
isso, você se alia a Petrobrás 
e aos esquemas, e aí esse 
rolo compressor, porque a 
corrupção é da alma. ●

O PREfEItO 
CRItICA 
AUmENtO DAS 
OBRIgAÇõES 
mUNICIPAIS 
SEm AUmENtO 
DE REPASSES 
fEDERAIS

O SINAL DE INtERNEt NAS PRAÇAS AYRtON SENNA, 
PRAÇA SÃO JOSÉ, PRAÇA DE EVENtOS E PRAÇA DO 

mERCADO É ABERtO E NO mOmENtO, NÃO PRECISA DE 
CADAStRO PARA USá-LO

Jayme Modesto

N
o exercício do seu 
quinto mandato, 
Arival tornou-se um 
símbolo da adminis-

tração municipal no Oeste da 
Bahia, um prefeito enérgico, 
inovador, incorruptível, sem-
pre foi reeleito ou elegeu seu 
sucessor, devido as grandes e 
pequenas obras realizadas no 
município, principalmente de 
infraestrutura. Em toda a ex-
tensão do município tem a sua 
marca registrada com, cons-
truções de escolas, estádio, 
praças, pavimentação asfálti-
ca, trabalhou para aquisição 
de uma frota, maquinários, 
obras que ficarão para sempre 
na memória da população bu-
ritiramense.

Arival, municipalista con-
victo é conhecido por ser um 
o homem sério, humilde, ho-
nesto e rigoroso, sabe como 
ninguém mandar e comandar, 
e diz não ter medo de “cara 
feia”, nem de comentários 
maldosos e acusação de ad-
versários. Sempre lutou pe-
los ideais de seus munícipes, 
tendo sido um dos mais cria-
tivos e arrojados prefeitos da 
história do município. Ape-
sar da situação financeira, 
no contexto nacional ter se 

Da Redação

A Administração municipal de Buritirama 
oferece sinal gratuito de internet em 
quatro praças da cidade, Ayrton Senna, 

Praça São José, Praça de Eventos. A novidade 
é que o sinal é aberto a todos que possuem 
celulares e tabletes com acesso a rede wi-fi.

Durante o período experimental, os usuá-
rios poderão usufruir deste benefício, em 
tempo integral, sem a necessidade de efetuar 
o cadastro de acesso na Prefeitura. Concluído 
o período de testes, a administração vai ana-
lisar os resultados com os técnicos responsá-
veis pela instalação da rede e será necessário, 
um cadastro junto a Prefeitura, que fornecerá 
uma senha de acesso. mesmo sem a senha, 
os usuários poderão usufruir do serviço por 
um período limitado, através de um botão de 

opção que aparecerá na tela do equipamento. 
Este período de acesso limitado, ainda será 
definido pela administração.

A abertura do sinal gratuito de internet con-
tribui para a utilização, criação e manutenção 
de vários serviços, como acompanhamento de 
notícias, pesquisas educativas, participação 
nas redes sociais, dentre outras atividades. 
Haverá restrições a sites impróprios, mali-
ciosos ou indesejados e o horário de acesso, 
ainda está em estudo pela administração mu-
nicipal.

Para o prefeito Arival Viana, expandir o 
acesso ao conhecimento e informação é mais 
um dos objetivos da atual gestão. "A internet 
é um instrumento valioso no acesso a infor-
mação, auxilia no aprendizado e na inclusão 
digital. Esperamos que a população faça bom 
uso", destaca Arival. ●

Da Redação

Na abertura dos trabalhos, 20 de feve-
reiro, os vereadores da Câmara de Bu-
ritirama, aprovaram por unanimidade, 

o Projeto de Lei nº 01, de 13 de fevereiro de 
2015, que institui o auxílio moradia, destina-
do aos profissionais médicos, vinculados ao 
Programa federal “mais médicos”, que devem 
prestar serviços ao município. O valor mensal 
da bolsa-auxílio moradia será de R$ 600 reais.

De acordo com o presidente da Casa, Alan 
Nunes machado, todos os edis sabem que 
os médicos precisam de todo o aparato ne-

cessário para seu trabalho. “Precisamos que 
essa carência de médicos seja suprida nas 
unidades de saúde do nosso município, ga-
rantindo assim o atendimento à população”, 
ressaltou.

Durante a sessão, o presidente da Câmara, 
enfatizou ainda, que todas as sessões serão 
geridas de acordo com as normas estabe-
lecidas no regimento interno da Casa. Ao 
término da sessão, Alan machado, convidou 
a população para participar das sessões e 
acompanhar os trabalhos dos vereadores.

As sessões acontecem todas as sextas-fei-
ras, a partir das 09 horas da manhã. ●

Não era isso 
que eu queria 
para o país, 
para o estado 
e para o nosso 
município. fico 
profundamente 
decepcionado, 
descrente
Arival viana
PREfEItO DE BURItIRAmA

O valor mensal da bolsa-auxílio moradia será de R$ 600

ASCOm
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Wanderley comemora 30 anos de conquistas

Após recesso, Câmara de Vereadores de Wanderley retoma os trabalhos

Morre o conselheiro do TCE e
 ex-deputado federal Zezéu Ribeiro

Morre o ex-deputado 
e ex-ministro Prisco Viana 

trou marchando e trazendo a 
Bandeira do Brasil, do Estado 
da Bahia e do município de 
Wanderley. O Hino Nacional 
foi executado pela Orques-
tra Sinfônica filhos do Oeste 
de Angical, juntamente com 
o maestro Natan Paes, que 

do legislativo de 2015 foi mar-
cada por discursos otimistas. 
Os vereadores desejaram um 
novo momento, com paz, har-
monia e respeito aos pares e 
aos pensamentos individuais. 
também desejaram mais 
união nos trabalhos coletivos 
em defesa de uma cidade mais 

por conta dos problemas de 
saúde.

Ele era filiado ao Pt desde 
1980, chegando a presidir o 
partido na Bahia entre 1995 
e 1999. foi vereador em três 

TRAJETÓRIA 
Nascido em 1932, na cida-

de baiana de Caitité, Prisco 
Viana ficou órfão ainda cedo. 
Começou a carreira como jor-
nalista, no qual trabalhou em 
importantes jornais do Rio de 
Janeiro e da Bahia. Depois 
de atuar como secretário de 
Comunicação do governo de 
Luís Viana filho na Bahia, 
ingressou na Câmara dos De-
putados em 1970. Durante a 
transição da ditadura para 
a democracia, Prisco Viana 
foi um dos principais nomes 
da Assembleia Constituinte, 
sendo relator da Comissão 
de Organização Eleitoral, 

esteve acompanhado pela 
secretária de Cultura de An-
gical, Ana maria ferreira.

O evento foi finalizado com 
um torneio de futebol come-
morativo. Os amigos do time 
jogaram uma partida de fute-
bol, em homenagem ao pro-

desenvolvida.
O conteúdo das sessões está 

sendo divulgado na íntegra 
pela emissora de uma rádio 
local.  A ação visa aproximar 
o legislativo dos munícipes. 
“Queremos tornar a Câmara 
mais transparente, para que 
a população acompanhe de 

legislaturas e se elegeu de-
putado federal em 2002. Em 
2011, assumiu a pasta de 
Planejamento do Estado. Po-
líticos do estado lamentaram 
a morte do amigo. ●

Partidária e de garantia das 
Instituições e titular da Co-
missão de Sistematização. 
Durante o governo de Sarney, 
foi ministro da Habitação e do 
Bem-estar social. ●

fessor Bartolomeu. Estudan-
tes, e seleções femininas da 
cidade também disputaram.

Uma festa no centro da 
cidade fechou os festejos 
em comemoração ao 30º 
aniversário do município. O 
prefeito ,José Conceição dos 

perto nosso trabalho“, disse a 
presidente.

fernanda Sá telles, falou 
ainda da criação de mecanis-
mos para dinamizar o site ofi-
cial da Câmara, com intuito de 
dar mais visibilidade ao traba-
lho dos edis. Antes de encer-
rar a sessão, a presidente da 

Santos falou do orgulhoso 
por tudo o que vem sendo 
realizado no seu mandato e, 
deseja que a cidade continue 
próspera, sendo o orgulho de 
seus cidadãos.

A prefeitura deve entregar 
ainda neste semestre mais 

Casa agradeceu a presença de 
todos e pediu um esforço con-
junto dos parlamentares para 
que ela possa conduzir de for-
ma ordeira, a presidência nes-

uma quadra poliesportiva co-
berta, localizada na entrada 
da cidade. A obra já foi con-
cluída e é fruto da parceria 
entre a Prefeitura e o minis-
tério dos Esportes, um inves-
timento de aproximadamen-
te R$ 275.392,06.  ●

se novo período.
“Precisamos respeitar as di-

ferenças ideológicas de todos 
os parlamentares, já que o ob-
jetivo de todos é um só, o bem 
do município e da população 
de Wanderley”, concluiu fer-
nanda. ●

Asscom

O
s 30 anos de eman-
cipação política do 
município de Wan-
derley, em 25 de 

fevereiro, foi celebrado com 
a inauguração da quadra 
poliesportiva que recebeu o 
nome de Bartolomeu José 
de Queiroz (in memoriam), a 
um professor e esportista da 
cidade.

Na ocasião, além do pre-
feito, José Conceição dos 
Santos e da primeira Dama, 
Sirleide Bastos, marcaram 
presença no evento, a família 
do homenageado, a presi-
dente da Câmara municipal 
de Vereadores, fernanda Sá-
teles, o vereador marcos de 
miro e autor do projeto de lei 
que propôs a nomeação da 
quadra, o major da CIPE-Cer-
rado Jailson Amâncio, políti-
cos locais, e o ex-prefeito de 
Wanderley, Nelson Rocha de 
magalhães.

O evento contou com a par-
ticipação do Clube de Des-
bravadores Eufrates, que en-

Jayme Modesto

D
epois do recesso re-
gimental de final de 
ano, a Câmara de Ve-
readores de Wander-

ley retomou os trabalhos legis-
lativos no dia 23 de fevereiro. 
A presidente da Casa, fernan-
da Sá telles, desejou boas vin-
da aos seus pares e destacou a 
importância do legislativo nos 
avanços que o município tem 
alcançado nos últimos anos. 

“Somos corresponsáveis 
pelo desenvolvimento de Wan-
derley, portanto, nós parla-
mentares devemos ter o com-
promisso de cumprir toda a 
pauta de votação e apreciar os 
projetos de interesse da comu-
nidade enviados a esta Casa. O 
bem de Wanderley está acima 
de qualquer ideologia política, 
vamos cumprir com a nossa 
obrigação”, disse fernanda.

A sessão do segundo perío-

O conselheiro do tri-
bunal de Contas do 
Estado (tCE), Zezéu 

Ribeiro faleceu no dia 25 de 
fevereiro, aos 66 anos. Zezéu 
estava internado na UtI do 
Hospital Sírio-Libanês, em 
São Paulo, em estado grave 
por conta de um problema 
gástrico.

Ex-deputado federal pelo 
Pt, Zezéu assumiu a vaga 
aberta depois de vencer vota-
ção na Assembleia Legislati-
va da Bahia. O tCE informou 
que Zezé não retornou ao 
trabalho depois do período 
de recesso no início do ano, 

morreu, aos 82 anos, 
no dia 26 de feve-
reiro, o ex-deputa-

do Prisco Viana. Persona-
gem importante da política 
baiana e nacional durante a 
transição da ditadura para a 
democracia. O político teve 
sete mandatos na Câmara 
dos Deputados e foi ministro 
de Estado por duas vezes. Era 
jornalista e foi também can-
didato a governador na Bahia 
em 2002 pelo PmDB, quando 
foi derrotado por Paulo Souto 
(DEm). foi também ministro 
de Habitação no governo José 
Sarney.

precisamos 
respeitar as 
diferenças 
ideológicas 
de todos os 
parlamentares, 
já que o objetivo 
de todos é um só
Fernanda Sá Teles
PRESIDENtE DA CâmARA

O evento foi finalizado com o torneio de futebol comemorativo Prefeito, primeira dama, presidente da câmara e convidados

A sessão foi marcada por discursos otimistas

Prefeito José conceição

ASCOm fOtOS: JAYmE mODEStO

fOtOS: JAYmE mODEStO
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Animação marca o Carnafolia  

Complicações no coração cala 
a voz do sertanejo José Rico

BA-172, risco constante com 
animais na pista

onde ofereceu aos foliões e 
visitantes muito conforto e se-
gurança.  Uma festa que ficará 
na memória de muitos foliões. 
A estrutura contou com barra-
cas padronizadas, palco para 
as atrações e camarote oficial, 
além de banheiros químicos 
instalados em locais estraté-
gicos. 

De acordo com o prefeito, 
gilmar Ribeiro, além do entre-
tenimento, o Carnafolia ainda 
fortalece a economia local e  
proporciona empregos diretos 

mo, ao registrar no cartório o 
“Rico” em sua assinatura.

Zé Rico também foi candi-
dato a deputado federal, na 
eleição de 2014, pelo PmDB 
de goiás, quando obteve mais 
de 26 mil votos, insuficientes 
para um assento na Câmara.

Por duas vezes a dupla foi 
entrevistada pelo repórter 

Na BA-172, a equipe do 
Jornal gazeta do Oeste, já 
registrou inúmeros aciden-
tes, mais precisamente no 
trecho entre o povoado de 
Javi a Serra Dourada. Em al-
gumas situações o motorista 
precisa dividir a pista com 
o animal. O certo mesmo é 
que os motoristas redobrem 
a atenção ao trafegar pela 
rodovia.

Jayme modesto, do Jornal ga-
zeta do Oeste. Na última vez, 
Zé Rico falou da construção 
de seu castelo na cidade de Li-
meira, no interior de São Pau-
lo, com mais de 100 quartos. 
A obra em construção há 24 
anos, ficou inacabada, o artis-
ta pretendia implantar no lo-
cal um estúdio de produção. ●

Recentemente a equipe 
do gazeta, presenciou mais 
um dos rotineiros acidentes 
na referida BA. A colisão de 
um automóvel Saveiro contra 
uma égua, próximo ao povoa-
do de Santa Paz da 25, no mu-
nicípio de Brejolândia tirou, a 
vida do animal e o condutor 
teve sua viagem interrompida 
pela irresponsabilidade do 
dono do animal.  ●

e indiretos para moradores 
da cidade, beneficiando tra-
balhadores autônomos, lojas, 
supermercados, lanchonetes, 
salões de beleza, dentre ou-
tros segmentos. 

O município que é conhe-
cido como, terra da pecuária, 
agora se consolida também 
como, a terra do carnaval e de 
uma economia cada vez mais 
forte. 

“Por ser uma festa tradi-
cional, não poderia deixar de 
acontecer, pois é nesta época 
do ano que pessoas de outras 
localidades aproveitam para 
rever amigos e familiares em 
Brejolândia, tornando a cida-
de um destino certo para os 
nativos que moram em outros 
estados”, disse gilmar Ribeiro.

O Carnafolia foi considerado 
tanto pela organização, quan-
to pelos foliões, um sucesso! 
Com um público expressivo 
que se propaga a cada ano. O 
evento superou as expectati-
vas e colocou novamente a ci-
dade como um dos destinos de 
alegria carnavalesca na região 
Oeste da Bahia. 

O prefeito gilmar Ribeiro e 
sua equipe de trabalho recep-
cionaram autoridades e con-
vidados no camarote oficial. 
marcaram presença, o prefei-
to de tabocas Humberto Pe-
reira e vereadores de cidades 
vizinhas. ●

BANDAS 
ANImARAm 
fOLIõES Em 
BREJOLâNDIA 
DE 15 A 17 DE 
fEVEREIRO

Jayme Modesto

O
s amantes do carna-
val curtiram de 15 a 
17 de fevereiro, em 
Brejolândia mais 

uma edição do Carnafolia. A 
festa promovida anualmente 
pela Prefeitura é a mais es-
perada pelos foliões, que este 
ano dançaram e pularam nas 
três noites de muita folia e 
animação. 

Este ano a folia, realizada 
na Praça Alpiniano José Alves 
foi animada pelas bandas Ba-
tukerê, Alan Júnior, Vento em 
Popa e Kebrada Lokka, além 
das bandas de apoio, Perfil, 
Kebraê da Bahia e Esque-
mativa. Na terça-feira (17), a 
banda Batukerê arrastou uma 
multidão, público recorde no 
enceramento do evento.   

Outro destaque da festa foi 
a irreverência e criatividade 
do tradicional desfile do bloco 
das Neguinhas - homens tra-
vestidos na folia de momo. As 
Neguinhas esbanjaram bele-
za, alegria, e criatividade nas 
fantasias. O bloco foi puxado 
por um carro de som, trazen-
do uma faixa em memória ao 
vereador José írio, fundador 
do bloco, que faleceu prema-
turamente em 2014. 

A administração municipal 
preparou uma ótima estrutu-
ra para a realização da festa, 

Da Redação

O 
cantor sertanejo 
José Rico, da dupla, 
milionário e José 
Rico, faleceu no dia 

03 de março em Americana, 
São Paulo. Zé Rico foi interna-
do por complicações no cora-
ção, rins e joelho.

Com mais de 40 anos de 
carreira, o cantor era conhe-
cido por “garganta de Ouro 
do Brasil”. A parceria com o 
companheiro, Romeu Januá-
rio, o milionário, começou 
em 1970, quando ambos se 
encontraram ocasionalmente 
no Hotel Rio Preto, em São 
Paulo. Desde então, eles ven-
deram milhões de discos, gra-
varam um DVD e dois filmes.

Nascido em São José do 
Belmonte, Pernambuco, José 
Alves foi criado no Paraná, 
na cidade de terra Rica. Daí 
veio o apelido, que mais tarde 
seria oficializado por ele mes-

Jayme Modesto

t
rafegar pelas rodovias 
da região Oeste se 
tornou cada vez mais 
complicado e perigo-

so. Os acidentes provocados 
por animais nas pistas são 
constantes, e quase sempre 
deixam vítimas, inclusive fa-
tais, e nada se faz para tentar 
resolver esse grave problema.

Para quem trafega pela 
BA-172, que liga o município 
de muquém do São francisco 
a Santa maria da Vitória, eles 
representam um dos maiores 
riscos. Surgem de repente, 
têm movimentos imprevisí-
veis e, muitas vezes, estão 
acompanhados de outros 
animais. A irresponsabilida-
de de seus donos também 
passa dos limites, alguns até 
colocam para pastar próximo 
à rodovia, outros fazem pior, 
escolhem o local para aban-
doná-los. 

BreJolÂndia

fOtOS: JAYmE mODEStO

ARQUIVO JgO JAYmE mODEStO

Por duas vezes, a dupla foi entrevistada pelo repórter Jayme Modesto

Perigo constante BA 172
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O maior produtor de grãos 
do Norte e Nordeste completa 53 anos

e levar lazer para as pessoas, 
apresenta também lugares do 
município, onde muitos par-
ticipantes ainda não conhe-
ciam. "Nós da secretaria de 
Cultura nos sentimos reali-
zados em promover mais uma 
edição desse grande rally, 
como parte da programação 
de aniversário de São Desi-
dério. O município e os parti-
cipantes estão de parabéns!" 
felicitou o secretário.    

O prefeito Demir Barbosa 
falou do orgulho em morar 
em um município compro-
metido com a cultura e lazer 
da população, no qual a Pre-
feitura vem investindo a cada 
ano, em eventos esportivos e 
culturais. “É sempre especial 
esse momento, pois, senti-
mos orgulho de morar em um 
município comprometido com 
a cultura e lazer da popula-
ção. São Desidério está de pa-

rabéns, e tenho certeza que 
a cada ano os avanços serão 
ainda maiores”, parabenizou 
o prefeito. 

E a programação não pa-
rou por aí. Na noite do dia 
23, o público prestigiou uma 
sessão de cinema na Praça 
Abelardo Alencar. No dia 24, 
durante todo o dia, aconte-
ceu o lançamento e entrega 
dos cartões postais do museu 
municipal, no próprio museu 
Olavo Pereira dos Santos. Em 
seguida foi realizada a 7ª edi-
ção do projeto Clube da Leitu-
ra com o lançamento do livro, 
‘O lugar onde vivo’, na biblio-
teca municipal Dom Ricardo 
Weberberger.

No dia seguinte (25), mais 
descontração, com apresen-
tação de dança e entrega dos 
certificados do curso de  dan-
ça, e apresentação da peça 
teatral, encenada pela Cia de 
teatro trakinus.

A programação festiva dos 
53 anos do aniversário de São 
Desidério, encerrou no dia 27 
com o grande festival musical 
‘Canta e Encanta’, na Praça 
Aberlado Alencar. 

TERRA DO 
DESENvOlvIMENTO
São Desidério no Oeste da 

Bahia, distante 860 km de 
Salvador é o maior produtor 
de algodão do Brasil. No ran-
king nacional, o município 
detém o título de maior pro-
dutor de algodão e lidera a 
produção de grãos do norte/
nordeste brasileiro. O muni-
cípio se destaca ainda pelos 
encantos e belezas, atrativos 
estes, indescritíveis aos olhos 
de quem conhecem.

São Desidério desponta no 
cenário nacional como um 

novo e promissor roteiro turís-
tico. Pessoas de vários lugares 
do Brasil e até mesmo de ou-
tros países visitam os atrati-
vos turísticos locais, um lugar 
para quem gosta de contato 
direto com a natureza.

O município detém um 
potencial turístico que se 
configura em 146 grutas ca-
talogadas entre elas, o Bu-
raco do Inferno com 4 km de 
extensão e uma depressão de 
cerca de 60 metros e 300 de 
diâmetro, nove sítios arqueo-
lógicos, cavernas com inscri-
ções e pinturas rupestres. O 
maior lago subterrâneo do 
Brasil, denominado Lago do 
Cruzeiro, que possui uma das 
maiores bacias hidrográficas 
do nordeste rica em biodiver-
sidade com 24 rios perenes, 
entre estes, a nascente do Rio 
grande, o principal afluente 
da margem esquerda do Rio 
São francisco. Cachoeiras 
e lagos, paredões rochosos 
com até 40 metros de altura 
favoráveis a prática de rapel 
e tirolesa, trilhas ecológicas 
e fenômenos naturais, como 
o do Sumidouro, onde se for-
ma uma espécie de piscina 
natural na qual a água sobe 
e desce num ritmo marcado 
pela própria natureza, deno-
minado sifão. ●

PREfEItURA DE SÃO DESIDÉRIO COmEmORA ANIVERSáRIO COm VAStA PROgRAmAÇÃO DE 21 A 28 DE fEVEREIRO

Jayme Modesto

P
ara comemorar o 53º 
aniversário do prós-
pero município de 
São Desidério, a Pre-

feitura do município, através 
da secretaria de Cultura Es-
porte e Lazer, organizou uma 
semana com extensa progra-
mação festiva e cultural, com 
início em 21 e término no dia 
28 de fevereiro.

As comemorações tiveram 
início, com a inauguração de 
8 km de pavimentação asfál-
tica, na estrada vicinal que 
dá acesso os povoados de Ri-
beirão, Riachinho e morrão à 
BR 135, melhorando assim, a 
infraestrutura da localidade.  
O trecho compreende 08 km 
de extensão e 07 m de largura 
com pavimentação asfáltica, 
e ainda a construção de buei-
ros para a drenagem de águas 
pluviais, meio fio e sinaliza-
ção, beneficiando diretamen-
te 80 famílias residentes às 
margens do percurso, além 
de agilizar e dá mais segu-
rança ao transporte escolar 
e aos carros de passeios que 
visitam o morrão. 

A entrega foi feita pelo líder 
do Executivo, Demir Barbosa 
e pelo vice-prefeito, Reginal-
do César. Prestigiaram a sole-
nidade, os secretários de go-
verno, vereadores, moradores 
das localidades beneficiadas 
e os servidores da Prefeitura e 
da Câmara Legislativa. 

No domingo (22), às 05 ho-
ras da manhã, a população 
sãodesiderense foi desper-
tada com uma alvorada fes-
tiva pelas principais ruas da 
sede. Em seguida uma missa 
campal na Praça Abelardo 
Alencar, celebrada pelo Bis-
po Dom Josafá menezes que 
parabenizou as autoridades, 
comunidade e os gestores 
pela construção do municí-
pio. “A comunidade, os ges-
tores, as autoridades estão de 
parabéns pela capacidade de 
construir um lugar tão bonito, 
organizado, e com perspec-
tivas de crescimento. A to-
dos os meus parabéns, e que 
Deus continuem abençoando 
este lugar tão bonito”, expla-
nou o Bispo.

Por volta das 08h30min, foi 
dada a largada do o tradicio-
nal Rally masculino de Bike, 
já em sua 20ª edição. Os par-
ticipantes pedalaram um per-
curso de 41 quilômetros pas-
sando pelas localidades de 
Sitio do Rio grande, Embalça-
dor, Derocal, Penedo onde foi 
servido o almoço e também 
no morrão. Ao chegarem à 
cidade, foram recepcionados 
na Praça Aberlado de Alencar, 
onde todos os participantes 
concorreram sorteios de bici-
cletas e brindes.

Para o secretário de Cultu-
ra, Nerito Carvalho, o rally, 
além de incentivar o esporte 

São deSidério

MENSAGEM 
DO PREFEITO
“O dia de hoje tem 

um brilho festivo que 
resguarda em teu seio 
acolhedor o nosso povo 
lutador, que é forma-
do por uma mistura de 
credos e de ideologias 
diversas! porém, o que 
nos une numa comu-
nhão de irmãos: é você 
são desidério! a nos-
sa mãe terra, a nossa 
cidade encantadora 
que hoje completa os 
seus 53 anos de his-
tória e que guarda na 
sua memória a luta dos 
seus desbravadores, 
dos seus construtores, 
dos seus filhos e filhas 
amadas, dos seus heróis 
encantados e aqueles 
que vivem no anonima-
to, que através de mui-
tas lutas e resistências 
trouxeram para este 
povo com amor, suor e 
muita labuta, a cons-
trução de suas histórias 
marcada pelo brilho de 
muitas vitórias! Eu sou 
grato a deus por fazer 
parte da história desta 
linda cidade parabéns 
são desidério!" prefeito 
demir barbosa. 
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Presidente da câmara Antenor Barbosa, Prefeito Demi Barbosa e vice Prefeito Reginaldo césar

No Ranking nacional, o município detêm o título de maior produtor de algodão

Inauguração de 8 km de pavimentação asfáltica no povoado do Morrão

20ª edição do tradicional Rally masculino de bike
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gaZeta Social

mais uma 
vez, o car-
naval de 

Barreiras deixa 
saudades nos fo-
liões que se deslo-
caram para os três 
pontos oficiais da 
programação do 
Carnaoeste. Duran-
te cinco dias – de 
13 a 17 de março, 
a folia foi de paz e 
muita animação, 
com desfile de blo-
cos oficiais, blocos 
tradicionais, trios 
elétricos e sob o 
comando de gran-
des atrações da 
música brasileira, 
como Araketu, Ba-
tukerê, thaeme e 
thiago, É o tchan, 
fernando e Soroca-
ba e Lord City.

A folia foi de muita paz e animação durante os cinco dias

Náthaly Ribeiro
nathalyribeiro11@gmail.com

Registro histórico da participação descontraída, do chefe do execultivo estadual, o governador Rui costa

A participação do vice-governador, 
João leão demonstrou importância do evento

Deputado estadual, Antonio henrique 
Júnior ao lado da corte momesca

BLOCO MORDOMIA

NETOS DE MOMO

CHEILLA gOBI
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Município tem duas Câmaras e não se aprova nada
Jayme Modesto

U
m fato para lá de inu-
sitado tem causado 
transtornos no muni-
cípio de muquém do 

São francisco. A cidade possui 
atualmente duas Câmaras de 
Vereadores, sendo uma com 
quatro integrantes, na sede do 
legislativo e a outra com cinco 
vereadores, no povoado de Javi 
– oposição ao prefeito, márcio 
mariano.  

A queda de braço entre os 
dois poderes já dura mais de 
dois anos. As sessões regimen-
tais acontecem sempre as sex-
tas-feiras, nas duas Câmaras, 
mesmo assim nada é votado, 
primeiro porque não tem quó-
rum, segundo porque não tem 
o que votar, faltam matérias 
para o expediente e os verea-
dores, apenas se limitam a 
olhar um para o outro, como 
constatou in loco a equipe de 
reportagem do Jornal gazeta 
do Oeste.

A composição das duas Ca-
sas legislativas ficou assim 
constituída: na sede do legis-
lativo municipal, Jucilei Rodri-
gues-presidente, maria mar-
tins-vice, Osleide Alves dos 
Santos -1ª secretária e Izaul 
Neto-2º secretário.

Já no povoado de Javi, onde 

funciona a segunda Câmara, 
a composição é: Osmar gas-
par-presidente, milton Perei-
ra-vice, Lindinalva Alves -1ª 
secretária, Juscelino Augusto - 
2º secretário e Renato da Silva 
sem cargo.  

A disputa política e a bata-
lha judicial estabelecidas no 
município têm gerado grandes 
prejuízos à população. Neste 
período já aconteceu de tudo, 
foram duas eleições que teve 
como vencedor o prefeito már-
cio mariano, o município tam-
bém foi governado nove meses 
por um prefeito interino, já 
houve também quebra-quebra 

na Câmara de Vereadores em 
decorrência da revolta da po-
pulação, violência e agressão 
física.  Com tudo isso o impas-
se continua a espera de uma 
posição firme da justiça, que 
até agora tem se mostrado iná-
bil e indiferente com a grave 
situação de muquém.   

Segundo informações de 
moradores falta apenas boa 
vontade das autoridades em 
solucionar o problema, veja por 
que: Uma sessão para escolha 
da nova mesa Diretora da Casa, 
foi realizada dentro dos parâ-
metros legais, no plenário da 
Casa e com a ata registrada. 

Já a outra foi realizada fora 
da sede do legislativo, em um 
local desconhecido, também 
com quatro vereadores presen-
tes, a ata não foi registrada e 
o mais grave reelegeu o presi-
dente a revelia da legislação, já 
que a Lei Orgânica do municí-
pio não permite a reeleição do 
presidente. Qual a dificuldade 
de interpretação?    O certo é 
que esta pendenga entre Câ-
mara e a Prefeitura já está en-
trando em território perigoso e 
prejudicial a população. 

Em 2014 todos os projetos 
encaminhados pelo executivo 
à Câmara foram todos rejei-

tados pela maioria dos verea-
dores que são de oposição e 
pertencem ao Pt, a exemplo da 
aquisição de cinco ônibus para 
o programa “Caminho da Esco-
la”. Segundo o prefeito, márcio 
mariano o duodécimo da Câ-
mara, repasse obrigatório está 
sendo depositado em juízo.  

Para mariano, a situação 
que o município se encontra é 
gravíssima. “Estamos pratica-
mente engessados, trabalhan-
do no escuro, a situação que 
muquém está passando nestes 
mais de dois anos de minha 
gestão, é de calamidade e só 
ainda não abandonei o barco, 

porque tenho muita força e um 
compromisso com o povo”, dis-
se o prefeito.

márcio falou ainda, que é 
a primeira vez na história da 
democracia, que uma Câmara 
reprova integralmente o or-
çamento do município, amor-
daçando a administração e 
obrigando o prefeito reincidir 
todos os contratos com pres-
tadores de serviços, suspender 
serviços básicos nas áreas de 
saúde, educação, social e in-
vestimentos. “Estamos traba-
lhando no escuro, sem rumo, 
pois não temos um orçamen-
to”, afirmou mariano. ●

MuquéM do São FranciSco

ForMoSa iBotiraMa

Educação em Formosa do Rio Preto 
adere ao “Aprende Brasil”

Teve início a elaboração 
do PME de Ibotirama

Audiência Pública avalia metas fiscais

A secretária de Educação, 
Helda Nayara Araújo com-
parou o ato de educar como 
uma travessia; um percurso 
afirmativo durante o qual 
se vai fazendo descobertas. 
“Não existe modelo de edu-
cação, pois ela está em todos 
os lugares. A escola não é o 
único lugar onde ela ocorre 
e nem o professor é o único 
agente para que isso aconte-
ça. Existem, inúmeras edu-
cações e cada uma atende 
a sociedade em que ocorre. 
A forma de reprodução dos 
saberes é que caracteriza a 
identidade e cultura de uma 
sociedade. Educação é inte-
gração e responsabilidade 
de todos. Com uma equipe 
capacitada é possível conso-
lidar a prática de uma gestão 
integrada entre estudantes, 
professores, pais, sociedade 
e escola”, disse Helda.

A secretária acrescentou 
ainda, que a sequência de 

desenvolver, envolver, pre-
parar e construir os planos 
educacionais, responder as 
necessidades do município, 
tendo em vista a melhoria na 
qualidade da educação em 
todo o sistema de ensino. As 
metas estão estabelecidas 

magalhães, responsável pela 
contabilidade do município.

"É um momento impor-
tantíssimo de prestação de 
contas, além de dar tranqui-
lidade e maior precisão no 
cumprimento da lei e aplica-
ção dos recursos, traduzem 
a transparência com a qual 
nossa gestão tem tratado o 
dinheiro público”, frisou o 
prefeito terence Lessa.

Demonstrativo da receita 
prevista e realizada, relató-
rio resumido da execução 
orçamentária da receita e da 

boas implementações leva 
a uma educação de quali-
dade, planejada e voltada 
para uma prática de bons 
resultados. “Por tais razões 
é que, hoje, implantamos 
este sistema relevante no ce-
nário nacional de aprender 
e ensinar através da meto-
dologia da Editora Positivo, 
com a certeza dos bons re-
sultados; ciência de que não 
virão a curto prazo, mas com 
a convicção de que traçamos 
um “norte” de sucesso para 
o trabalho da nossa educa-
ção”, destacou Helda.

De acordo com o prefeito 
Jabes Júnior, em 2016, pre-
tende investir na ampliação 
do sistema em toda a rede 
municipal de ensino. Plane-
ja ainda para este mês, en-
caminhar ao legislativo, um 
projeto de Lei, com intuito de 
reajustar o salário dos pro-
fessores, em cerca de 16%. 

Escolas contempladas - 
Creche Casulo, Escola mu-
nicipal Benedito Araújo, Es-
cola Djalma Bessa, Escola 
Nossa Senhora Aparecida, 
Escola Dr. Luiz Viana filho 
e Eliezer Rabelo Santiago. 
A Escola Presidente Costa 
e Silva recebeu bolsas para 
uso do alunado.

em um período de dez anos.
O PmE segue as etapas de 

elaboração, aprovação da so-
ciedade, e após ser aprovado 
pelo poder legislativo e san-
cionado pela Administração 
vigente e é transformado em 
lei municipal.

despesa, índices constitu-
cionais referentes à educa-
ção, índices constitucionais 
referentes à saúde, despesa 
com pessoal e limites da Lei 
de Responsabilidade fiscal 
estavam entre os principais 
temas abordados durante a 
audiência.

O evento, realizado no 
auditório da Câmara de Ve-
readores, contou com a pre-
sença do secretariado mu-
nicipal, representantes do 
legislativo, instituições e da 
sociedade civil.

Da Redação JGO

Sistema de Ensino, 
“Aprende Brasil”, da 
Editora Positivo, foi 

lançado no mês de fevereiro, 
em formosa do Rio Preto. Os 
alunos da educação infantil 
e do 1º ao 5º ano do Ensino 
fundamental, de escolas 
da rede municipal, foram os 
contemplados.

O sistema é desenvolvido 
para atender as escolas da 
rede pública de ensino bási-
co, por meio da gestão das 
secretarias de Educação. 
Atualmente, está presente 
em média de 270 municípios 
brasileiros. Algumas das ins-
tituições conveniadas, já se 
tornaram referência nacio-
nal, com prêmios em olim-
píadas escolares de conheci-
mento e feiras educacionais 
e apresentaram melhores 
índices em avaliações do mi-
nistério da Educação (mEC), 
e índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (IDEB), 
segundo informa o Portal e 
confirmado pelo represen-
tante da Editora, Leonardo 
Viana, que resume o traba-
lho como: “Desenvolvimento 
com base na educação”.

CECOMM

A Secretaria municipal 
de Educação de Iboti-
rama inicia a elabora-

ção do Plano municipal de 
Educação (PmE). No dia 27, 
foi realizada, no auditório 
da Câmara de Vereadores foi 
realizada uma audiência com 
autoridades políticas, re-
presentantes do legislativo, 
corpo educacional da cidade 
e sociedade civil. Na ocasião 
foram formadas comissões 
representativas para a elabo-
ração do planejamento.

 O PmE tem como objetivo 

CECOMM

Em cumprimento A Lei 
de Responsabilidade 
fiscal, no qual diz que 

todo gestor tem até o dia 
28 de fevereiro para prestar 
contas sobre o exercício do 
ano anterior, o prefeito de 
Ibotirama, terence Lessa em 
audiência pública, no dia 25, 
prestou contas do seu exercí-
cio anterior. 

Na ocasião, dados fiscais 
do município foram expos-
tos pelo palestrante, márcio 

O SIStEmA É DESENVOLVIDO PARA AtENDER AS ESCOLAS DA 
REDE PúBLICA DE ENSINO BáSICO, POR mEIO DA gEStÃO DAS 
SECREtARIAS DE EDUCAÇÃO. AtUALmENtE, EStá PRESENtE 

Em mÉDIA, 270 mUNICíPIOS BRASILEIROS

DOCUmENtO EStABELECE mEtAS PARA A EDUCAÇÃO NO 
mUNICíPIO Em Um PERíODO DE DEZ ANOS

fOtOS: JAYmE mODEStO

CECOmm
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Jucilei Rodrigues, Maria Martins, Rosileide Alves e Isaul Neto Prefeito Márcio Mariano

Na oportunidade, foram formadas comissões representativas para elaboração do planejamento
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Riachão das Neves sedia Jornada Pedagógica 
Pedro Nunes

A 
Prefeitura de Riachão 
das Neves, através da 
Secretaria municipal 
de Educação, reali-

zou no dia 09 de fevereiro, no 
Estádio municipal Duduzão, a 
Jornada Pedagógica 2015. O 
evento contou com a presen-
ça do prefeito Hamilton Lima, 
da secretária de Educação, Ir-
lane Costa, do juiz de Direito 
da Comarca de Riachão, Eucli-
des Arruda, Alice Calumbi re-
presentante da Editora Abril, 
dos secretários municipais, 
Osmário Cunha, Junho Nu-
nes, Jaqueline Valeriano, dos 
vereadores manoel messias, 
Elias magalhães, João José, 
Carlinhos da Branca e fábio 
Dias, e também da coordena-
dora geral da secretaria de 
Educação, Romênia Barbosa, 
e servidores da educação.

Em seu discurso, o prefei-
to Hamilton Lima, falou da 
importância da educação no 
futuro da sociedade. “Um dos 
melhores patrimônios que 
podemos deixar para os nos-
sos filhos é a educação, não 
adianta ter casa, carro, ouro 
ou prata, se não tiver o saber, 
uma vez que o saber morre 
com o seu dono. tenham isso 
como se fosse um farol, em 
uma estrada escura; a educa-
ção sem sombra de dúvidas 
é um remédio para muitos 
males da nossa nação”, disse 
Hamilton.

Durante o evento, foi rea-
lizada a palestra: “Qualidade 
no Ensino: um compromisso 
de todos”, ministrada por João 
Pedro Roriz. De acordo com os 
participantes, a apresentação 
que teve como intuito a dis-
cussão sobre as diversas práti-
cas educacionais foi divertida 

e repleta de motivação para os 
professores. 

A Jornada Pedagógica tem 
como objetivo consolidar o 
planejamento para o ano le-
tivo de 2015, a partir da re-
flexão sobre o desempenho 
escolar e do estabelecimento 
de ações, metas e estratégias 
para melhoria dos processos 
de ensino e de aprendizagem 
dos estudantes.

Segundo a secretária mu-
nicipal de Educação, Irlane 
Costa, a jornada é o ponto de 
partida dos trabalhos edu-
cacionais. É onde os profis-
sionais da educação passam 
por uma preparação antes de 
iniciar as aulas. “Precisamos 
da união e compromisso de 
todos, porque a educação não 
se faz sozinha, vamos chegar 
mais perto um do outro e pen-
sar no futuro do nosso muni-
cípio”, concluiu a secretária. ●

riachão daS neveS

gRáfICA 
IRmÃOS
RIBEIRO

Durante o evento foi realizada a palestra, "qualidade no ensino: Um compromisso de todos"
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