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SANTA RITA DE CÁSSIA

Município comemora 30 anos

Os 30 anos de emancipação política de Buritirama significam 
hoje mais de 60 anos, a frente de outros municípios que já são 
centenários. Os números são indesmentíveis. Págs. 08 e 09

BuRITIRAmA

OAB contra a morosidade do 
Poder Judiciário

Santa Rita de Cássia: prova de 
devoção e fé à Santa Padroeira

Dentre as reivindicações estão a resolução dos 49 mil proces-
sos em tramitação e a efetivação de mais juízes para a região 
Oeste. Pág. 06

A tradicional Festa de Santa Rita de Cássia é a maior comemo-
ração do município. São décadas de celebração em comemo-
ração ao dia da santa padroeira. Foram quatro dias de muitas 
atividades que movimentaram a cidade. Pág. 03

BARREIRAS

De 02 a 06 de junho, Luís Eduardo Magalhães sedia a 11ª edição da maior feira de tecnologia agrícola e negócios 
do Norte-Nordeste do Brasil – a Bahia Farm Show. Nesta edição, em cinco dias são esperados 75 mil visitantes 
que poderão conhecer as novidades em tecnologias de ponta para intensificar sua produtividade. Os espaços 
garantidos por 210 expositores de várias partes do país representam mais de 600 marcas.  Págs. 04 e 05
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Cadê a tão 
sonhada e 
necessária 
reforma política? 
Jayme Modesto

Por que é tão difícil e demorado, a conclusão da tão 
sonhada, almejada e necessária reforma política? O 
Congresso promete, promete, mas tudo não passa de 
promessas, não querem cortar seus próprios privilégios, 
assim, as mudanças estruturais na política brasileira não 
acontecem. A vontade congressista de que tudo continue 
como está é bem maior, mais sumária e violenta que a 
“singular” vontade do povo brasileiro. 

Mesmo acossado pela pressão da sociedade, o Con-
gresso não agiliza na rapidez necessária. De promessa em 
promessa, de mês em mês, de ano em ano, a população 
espera pela reforma política que nunca chega. O parla-
mento trabalha acossado pelas manifestações de todos 
os segmentos, algumas absolutamente até reprováveis, 
mesmo assim, tudo continua como antes. Não podemos 
desistir, a reforma precisa ser feita, nem que tenha que 
cortar na carne do próprio Congresso Nacional e, com o 
efeito cascata, descer até as Câmaras municipais. Afinal, 
austeridade é o que o povo quer.

Todos nós sabemos que a reforma política é urgente e 
fundamental, a minha dúvida é saber se estes deputados 
e senadores, eleitos neste processo político viciado, que 
só privilegia seus interesses, farão uma reforma que de 
fato mude e dignifique o fazer política, extirpando a cor-
rupção e acabando com as falcatruas dos políticos. E por-
que isso? Para evitar que continuem fazendo leis novas, 
mas que só beneficia as velhas raposas que sempre se 
locupletaram com o dinheiro dos nossos impostos? 

Essa forma de fazer política, aumentando seus próprios 
salários em 67%, quando a inflação do ano não ultrapas-
sou 6,5%. O velho jargão “sempre foi assim”, não pode-
mos mais aceitar que isso prevaleça em um país que pre-
tende ser um dia uma potência no mundo, tem tudo para 
isso. E se foi “sempre assim”, está na hora de mudar.   

Sabemos que os políticos "tradicionais" tem horror à re-
forma política, porque ela pode mudar os vícios da situa-
ção eleitoral atual, onde eles usam e manipulam o eleitor 
desinformado e nem se quer são cobrados. 

Claro que o Congresso legisla para uma forte austeri-
dade sobre si mesmo e não é algo que se possa qualificar, 
exatamente, de simpático aos olhos do povo. Mas, com 
certeza, a maioria fará o que a população quer. O inte-
resse explica os fenômenos mais difíceis e complicados 
da vida política e, por isso, devemos fazer algo em linha 
direta com a vontade soberana do povo.

Resumo da proposta
LEIA O RESUMO DA pROpOSTA DA pEC 182/2007, 
ApRESENTADA pELO RELATOR

01. Fim da reeleição para os cargos do Poder Executivo, excetuando-
se os governadores eleitos em 2014 e os prefeitos eleitos em 2016, 
salvo, em relação aos primeiros, se já reeleitos;
02. Mandato de 05 anos para todos os cargos eletivos, inclusive para 
senadores;
03. Eleições simultâneas dos 03 (três) Senadores e dos 03 suplentes 
(que serão, respectivamente o 4º, 5º e 6º mais votados na mesma 
eleição);
04. Eleição de 02 Senadores em 2018, nos Estados e no DF, cabendo 
aos suplentes vagas abertas entre fev/2023 a jan/2024;
05. Redução da idade mínima para ocupar o cargo de Senador, de 
35 para 30 anos;
06. Coincidência dos mandatos;
07. Vereadores eleitos em 2016 terão mandato de 02 (dois) anos;
08. Fidelidade partidária e possibilidade de desligamento do partido, 
nos 180 dias que se seguirem à promulgação desta emenda;
09. Fim das coligações eleitorais proporcionais;
10. Cláusula de barreira para acesso ao fundo partidário e tempo de 
rádio e TV: obtenção, na última eleição, de 3% dos votos apurados, 
distribuídos em pelo menos 1/3 dos Estados da Federação, com um 
mínimo de 2% do total de cada uma;
11. Cláusula de barreira transitória;
12. Possibilidade de constituição de Federação Partidária nas 2 
(duas) eleições que se seguirem à promulgação desta emenda;
13. Sistema eleitoral Distritão;
14. Financiamento eleitoral misto, sendo o de Pessoas Jurídicas, 
diretamente ao Partido Político;
15. Arrecadação de recursos pelos partidos e candidatos condiciona-
dos a: Fixação em lei de limites para as doações de pessoas físicas e 
jurídicas, em valores absolutos e percentuais; Despesas com campa-
nha de cada cargo eletivo;
16. Iniciativa popular – subscrição por no mínimo 500 mil eleitores, 
distribuídos por 1/3 dos Estados/DF e com no mínimo 1/10 por cento 
dos eleitores de cada uma.
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Passando  a limpo

Inscrições do Enem 
seguem até 5 de junho

Justiça proíbe TIM de vender 
chips com DDD 77 em Barreiras

Assembleia itinerante será 
realizada em Barreiras

Concurso público para 
contratação de professores está 

com inscrições abertas

Parece que vai emergir a 
parte submersa do grande 
iceberg do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES). Segundo 
informes de Brasília, o Minis-
tério Público Federal (MPF) 
está representando, perante 
5 juízes federais, pela prisão 
de 60 investigados em malfei-
tos com os recursos do Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social.

São meses de investigação da 

As inscrições para o Enem 
serão abertas no dia 25 de 
maio e seguem até as 23h59 
do dia 5 de junho. As provas 
serão realizadas em 24 e 25 
de outubro.

Nesta edição, o Enem so-
freu diversas modificações, 
principalmente em relação ao 
valor da taxa de inscrição, e as 

Uma decisão judicial proi-
biu a operadora Telecom Italia 
Mobile (TIM) de vender ou ha-
bilitar novas linhas de apare-
lhos celulares com o DDD 77 
no município de Barreiras, no 
Oeste do Estado. A ação foi 
ajuizada após constatarem di-
versos problemas na qualida-
de do serviço. A decisão proí-
be ainda que a empresa cobre 
valores referentes ao serviço 
de franquia de banda larga e 
determina que a TIM conceda 
desconto de 50% nos valores 
de recargas das linhas pré-pa-

Dr. Amaral

O Jornal Gazeta do Oeste manifesta seu pesar e sua soli-
dariedade à família, aos amigos e aos admiradores do médico 
José Batista do Amaral, popularmente conhecido em Barrei-
ras como Dr. Amaral, que faleceu aos 85 anos, de causas na-
turais, no último dia 19.

Um abnegado da profissão, o médico, mesmo após sua apo-
sentadoria, continuava fazendo seus plantões e atendendo 
seus inúmeros pacientes no Hospital Municipal Eurico Dutra, 
no Posto de Saúde 24h e no Posto de Saúde da Vila Brasil.

Pela primeira vez os traba-
lhos da Assembleia Legislati-
va da Bahia serão transferidos 
para Barreiras, provavelmente 
na primeira quinzena de ju-
nho. A decisão foi anunciada 
pelo presidente da AL, deputa-
do Marcelo Nilo (PDT), depois 

A Universidade Federal do 
Oeste da Bahia vai realizar 
processo seletivo para a con-
tratação de 86 novos profes-
sores. As vagas são para os 
câmpus de Barra (12), Barrei-
ras (57), Bom Jesus da Lapa 
(5), Luís Eduardo Magalhães 
(7) e Santa Maria da Vitória 
(5), com salários que chegam 
a R$ 8,6 mil.

As inscrições custam R$ 95, 
R$100 e R$ 115 para os cargos 
de professor Auxiliar, Assisten-
te e Adjunto, respectivamente, 
e começam nesta quarta-feira 
(20) no site www.concursos.
ufob.edu.br. Os candidatos 
participantes do Cadastro Úni-
co para programas sociais do 
Governo Federal podem soli-

Polícia Federal, com o conheci-
mento da Justiça e do MPF.

Depois do BNDES, ainda 
tem o próximo escândalo: os 
fundos de pensão. Oito deles 
já estão sob intervenção da 
autoridade monetária, a Su-
perintendência Nacional de 
Previdência Complementar.

Pode contar: em mais 3 
anos o Brasil vai ser passado a 
limpo e um grande número de 
homens de colarinho branco 
estarão atrás das grades.

medidas de segurança que al-
teraram o horário das provas.

Para quem não conseguir 
isenção, a inscrição só será 
“confirmada” após o paga-
mento. A taxa de inscrição 
sofreu aumento pela primeira 
vez em mais de dez anos. Até 
2014, o valor era R$ 35, agora 
passa a ser de R$ 63.

gas para clientes com DDD 77. 
Em caso de descumprimento, 
a operadora terá que pagar 
multa de R$ 10 mil por cada 
linha habilitada ou por des-
conto não concedido.

A TIM terá 30 dias para 
apresentar um projeto de 
melhorias da rede, que deve-
rá ser aprovado pela Agência 
Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel). Em seguida, 
a empresa terá mais 30 dias 
para iniciar sua implementa-
ção, sob pena de multa diária 
de R$ 10 mil.

de receber um requerimento 
do deputado, Pablo Barrozo 
solicitando a realização da 
“Assembleia Itinerante”.

Também por sugestão do 
deputado, a sessão itinerante 
deverá ser realizada na Câma-
ra de Vereadores.

citar isenção de pagamento da 
inscrição até o dia 29 de maio. 
Haverá reserva de vagas para 
os candidatos com deficiência 
física e para negros, conforme 
estabelecido em lei.

As provas serão realizadas a 
partir de 20 de julho de 2015, 
em local a ser definido poste-
riormente. Das vagas ofereci-
das, 16 exigem apenas a gra-
duação em Medicina, com 20 
horas de trabalho, uma Enge-
nharia Civil e áreas afins, uma 
em Design e uma em Comuni-
cação Social, com 40 horas. 
As demais são para mestres e 
doutores, em regime de 40 ho-
ras com Dedicação Exclusiva. 
Mais informações podem ser 
acessadas no edital.

A Prefeitura Municipal de Barra convida a população a 
participar da PRIMEIRA CONFERÊNCIA MUNICIPAL SOBRE 
SANEAMENTO BÁSICO, visando à divulgação do diagnóstico 
da situação do saneamento no município e o fortalecimento da 
participação social com opiniões, críticas e sugestões para o 
plano de ações do PMSB. 

Sua participação é muito importante para construção de 
uma cidade melhor! 

* Dia 27/05, quarta-feira:
- Agentes de Saúde: Câmara dos Vereadores, das 13h30 às 15h30
- Escola Municipal de Baixão da Aparecida, das 18h às 20h
* Dia 28/05, quinta-feira:
- Escola Municipal do Brejo dos Olhos d'Água, das 10h às 12h
- Escola Municipal de Ibiraba, das 14h30 às 16h30
- Sede de Barra, Câmara dos Vereadores, das 19h às 21h
* Dia 29/05, sexta-feira:
- Escola Municipal de Igarité, das 9h30 às 11h30
- Professores: Câmara dos Vereadores, das 14h às 16h.
PROGRAMAÇÃO: Abertura, Apresentação do Plano Municipal 

de Saneamento Básico, Esclarecimentos e Sugestões / Debate.

1ª CONFERÊNCIA PÚBLICA 
SOBRE SANEAMENTO BÁSICO 

DO MUNICÍPIO DE BARRA 

ALUGA-SE

Uma casa com 180m2 de área construída e área total de 
360m2. Ótima localização comercial — ideal para escritório 

ou república estudantil. Rua São Bernado, 177 - Barreirinhas 
- Barreiras/BA. Fone: (77) 9960-1414 / 8119-3121

NOTA DE PESAR
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PrEFEitO JOaquiM 
GEraLDO Marca 
PrESENça NaS 

DivErSaS ativiDaDES
Com presença marcante nos eventos em co-

memoração a padroeira, o prefeito Joaquim Ge-
raldo falou da realização da festa. “A festa reali-
zada todo ano é um sucesso com um dos maiores 
públicos de toda a região. E este é um momento 
de grande alegria em podermos promover este 
evento para homenagear a nossa padroeira e 
também agradecer, pois ela tem nos abençoa-
do muito, renovando as nossas forças e dando 
direcionamento para que possamos fazer um 
trabalho cada vez melhor para a nossa cidade”, 
comentou o prefeito.

Na oportunidade, o prefeito avaliou também os 
28 meses a frente da administração do municí-
pio. “Foi um período de muitas dificuldades, mas 
no geral podemos considerar meses bastante 
positivos, principalmente no quesito de colocar 
a casa em ordem e fazer a Prefeitura funcionar 
como deveria. Apesar da crise econômica, alia-
da a queda substancial no repasse do Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM) que afetam 
as finanças da Prefeitura, estamos conseguindo 
manter em dia, as contas do município”, garantiu 
Joaquim Geraldo.

Com relação às obras e projetos, ele disse que 
muitas ações já foram realizadas e afirma que 
tudo está se ajustando. Assinala que está sendo 
possível fazer uma administração exitosa. “Va-
mos recuperar o tempo perdido e, para isso, pre-
cisamos do apoio, de parcerias e da participação 
de todos. Não é hora de pensarmos em reeleição, 
é hora de trabalharmos juntos e fazermos mais 
pela cidade de todos nós”, declara o prefeito.

Santa Rita de Cássia: 
prova de devoção e fé 

à Santa Padroeira

jada de Santa Rita de Cássia, 
bateu recorde de público. 
Com uma premiação de R$ 
35.000,00 reais, o evento foi 
promovido pela secretaria de 
Agricultura e Desenvolvimen-
to Rural do município, no Par-
que João Pequeno. 

O titular da pasta, o secre-
tário Ildomar Busse, contou 
que mesmo com as dificul-
dades que o município vem 
enfrentando com a escacez 
de recursos, o evento não pe-
deria deixar de ser realizado. 
“É uma festa tradicional que 
aquese a economia da cida-
de nesta época do ano e até 
mesmo para não quebrar a 
sequência de um evento exi-
toso que é esperado por toda 
região”, destacou Busse.

De acordo com informações 
do secretário, este ano a va-
quejada reuniu 150 vaqueiros, 
sendo 110 de outras cidades 
da região e até mesmo de ou-
tros  estados e 40 vaqueiros 
do município. 

ANIMAÇÃO E 
DESCONTRAÇÃO 
Nas três noites, de 22 a 24 

de maio, a Praça de Eventos 
recebeu um grandioso público 
para prestigiar os shows das 
bandas, Pegada Valiosa, Ban-
da Aliança, Janderson e Ban-
da, Toinho & Cia, Nando e Lu-
cas, Saiddy Bamba, Laércio e 
Cristiano e Bota Rasgada, to-
das contratadas pela Prefeitu-
ra. Os shows também fizeram 
parte da programação social 
das festividades da padroeira, 
Santa Rita de Cássia. 

Durante o dia, o ponto de 
encontro era um mergulho 
nas águas cristalinas do Rio 
Preto, uma ótima opção para 
curar a ressaca.

Jayme modesto

O 
município de Santa 
Rita de Cássia, no 
Oeste do Estado foi 
palco de uma gran-

de demonstração de fé e de-
voção à sua padroeira - Santa 
Rita de Cássia, cuja festa foi 
celebrada de 13 a 22 de maio, 
com uma vasta programa-
ção religiosa. Contemplada 
e prestigiada pelos nativos, a 
festa da padroeira, convergiu 
para a cidade, devotos de toda 
região e até mesmo de outros 
estados.

Os festejos de Santa Rita de 
Cássia vêm a cada ano reunin-
do mais pessoas e se trans-
formando em uma verdadeira 
romaria, todos empenhados 
em demonstrar sua fé nesta 
santa, detentora de vários 
milagres a centenas de fiéis 
no mundo inteiro. A história 
registrou que ao nascer no 
dia 22 de maio de 1321, sinais 
maravilhosos e visões celes-
tiais fizeram com que  seus 
pais percebessem algo da fu-
tura e providencial missão de 
Rita, que seria colocada no 
mundo para instrumento da 
misericórdia de Deus em favor 
da humanidade sofredora.

A programação religiosa 
que teve início no dia 13 com 
o novenário e se estendeu até 
o dia 22 de maio com a missa 
solene, na igreja matriz. No 
dia 22, ponto alto das come-
morações, houve uma grande 
solenidade com a celebração 
da missa campal, celebrada 
pelo Bispo Diocesano, Dom 
Josafá Meneses e o padre 
Joivalton Moreira, pároco da 
cidade, onde mais de 6 mil 
pessoas participaram. Às 16 
horas, após a Benção do San-
tíssimo, uma procissão tomou 
as ruas da cidade com a ima-
gem da padroeira. Encerrando 
assim a programação religio-
sa, com a “Marujada” acom-
panhando o novo encarregado 
da festa em 2016 até sua re-
sidência.

Portanto, ser devoto de 
Santa Rita de Cássia é, acima 
de tudo, seguir o exemplo de 
uma mulher de fé em Deus, 
que buscou a santidade em 
todas as etapas de sua vida, 
que foi capaz de abandonar-
se nas mãos de Deus, confi-
gurando-se com a pessoa de 
Jesus Cristo.

A TRADICIONAL 
vAqUEjADA FEZ pARTE 
DA FESTA DA pADROEIRA
Realizada a 17 anos, a XVII 

edição da tradicional vaque-

a traDiciONaL FESta DE SaNta rita DE cáSSia é a MaiOr 
cOMEMOraçãO Da ciDaDE. SãO DécaDaS DE cELEBraçãO EM 
cOMEMOraçãO aO Dia Da SaNta PaDrOEira. FOraM quatrO 

DiaS DE MuitaS ativiDaDES quE MOviMENtaraM a ciDaDE

Celebração da missa campal

FOTOS: JAYME MODESTO

Mais de 6 mil fieis participaram das comemorações

prefeito joaquim Geraldo, a primeira dama Solange Rosa e a 
secretária de Ação Social Rita de Cássia

A direita, o secretário de Agricultura Ildomar Busse

A marujada encerrou a programação
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Maior feira de tecnologia agrícola do 
Norte-Nordeste apresenta novidades

ponta para intensificar sua 
produtividade. Os espaços ga-
rantidos por 210 expositores 
de várias partes do país repre-
sentam mais de 600 marcas.  

A feira que reúne todos os 
segmentos da agropecuária 
empresarial e familiar já se 
consolidou como o principal 
evento na agenda dos profis-

sionais, autoridades e empre-
sários do segmento, e este 
ano a expectativa da Associa-
ção de Agricultores e Irrigan-
tes da Bahia (Aiba), entidade 

realizadora do evento, é repe-
tir o sucesso de 2014, quando 
atingiu a marca histórica de 
R$ 1, 019 bilhão. 

Segundo o presidente da 
Aiba, Júlio Cézar Busato, a 
edição 2015 aposta nos seg-
mentos de maquinário, irriga-
ção, aviação e armazenagem 
para manter os resultados. 
“Mais do que números, a feira 
representa o esforço e enga-
jamento dos produtores pela 
busca de tecnologia para pro-
duzir mais em menos área. E 
aqui, bem perto, eles terão à 
disposição o que há de mais 
moderno em tecnologia e no-
vidades em máquinas e imple-
mentos”, disse Busato.

O público, além de conferir 
as novidades expostas, po-
derá participar de eventos, 
palestras e mesas redondas 
direcionadas à agricultura 
empresarial e familiar, in-

cluindo o Fórum do Canal 
Rural transmitido, ao vivo, em 
rede nacional, este ano, com 
o tema do debate, “Crédito e 
Financiamento para o Agro-
negócio”.

BAhIA FARM ShOw 
ACOMpANhA 
CRESCIMENTO DA 
ECONOMIA
A região representa atual-

mente 9,7% de um total de 
201,5 milhões de toneladas 
de grãos colhidos na safra 
2014/2015 em todo o Brasil. 
Neste cenário fértil, conso-
lidou-se a Bahia Farm Show, 
considerada a maior feira de 
tecnologia agrícola e negó-
cios do Norte - Nordeste bra-
sileiro, que terá a sua 11ª edi-
ção realizada entre os dias 2 e 
6 de junho, em Luís Eduardo 
Magalhães, no Oeste baiano.

Cheilla Gobi

D
e 02 a 06 de junho, 
Luís Eduardo Ma-
galhães sedia a 11ª 
edição da maior feira 

de tecnologia agrícola e ne-
gócios do Norte-Nordeste do 
Brasil – a Bahia Farm Show. A 
feira é a maior vitrine do agro-
negócio do estado e hoje está 
entre as três maiores do Bra-
sil. Dela fazem parte as maio-
res empresas mundiais de 
máquinas, implementos, in-
sumos e serviços, com repre-
sentação no país, o que torna 
a feira baiana uma excelente 
oportunidade de realizar ne-
gócios, promover a sua marca 
e ficar em dia com as novida-
des do mercado agropecuário.

Nesta edição, em cinco dias 
são esperados 75 mil visitan-
tes que poderão conhecer as 
novidades em tecnologias de 

PrODutOrES ruraiS PODEM cONFErir aS NOviDaDES DO MErcaDO aGrOPEcuáriO DE 02 a 06 
DE JuNhO DuraNtE a Bahia FarM ShOw – EvENtO rEaLizaDO EM LuíS EDuarDO MaGaLhãES, 

PriNciPaL rEGiãO PrODutOra DE GrãOS DO EStaDO

LuÍS EDuARDO mAGALHÃES 

A expectativa é repetir o sucesso de 2014 e faturar R$ 1 bilhão

REPRODUÇÃO
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Ministra da Agricultura lança o plano de 
desenvolvimento da nova fronteira agrícola, o Matopiba

do com as iniciais dos estados 
que o formam, é considerado 
a última fronteira agrícola do 
mundo. É estratégico para a 
ascensão social dos pequenos 
produtores locais e para o in-
cremento da produção e da ex-
portação agropecuária do país 
e representa 10% da produção 
de grãos no país.

No evento, Kátia Abreu con-
firmou a cidade de Palmas 

atraídos pelas novas tecnolo-
gias que devem proporcionar 
bons negócios durante a feira. 
As instituições financeiras es-
tarão presentes com linhas de 
crédito e financiamento espe-
cíficas para que os agriculto-
res possam adquirir sementes 
resistentes e adaptadas, in-
sumos, além da renovação do 
maquinário e equipamentos”, 
afirma. 

INOvAÇõES
A feira passa por constan-

tes melhorias estruturais a 
cada edição, garantindo mais 
comodidade e facilidade para 
os visitantes. Dentre as ino-
vações, está a instalação de 
uma nova praça que abriga os 
estandes institucionais. A 11ª 
edição da Bahia Farm Show 
conta com um aumento na 

como sede do Matopiba. O tí-
tulo não tem nada de simbóli-
co, a cidade vencedora sediará 
oficialmente o comitê gestor 
que vai gerenciar todo o traba-
lho da Agência de Desenvolvi-
mento do Matopiba, que será 
criada para canalizar os inves-
timentos para a região. Dos 
quatro estados do Matopiba, 
o único que tem 100% do seu 
território inserido é o Tocan-

área da feira, totalizando 144 
mil m2.

Para facilitar o acesso e mo-
bilidade tanto de visitantes 
como de expositores, um apli-
cativo móvel para celulares e 
tablets disponibiliza o mapa 
do evento, locais de estacio-
namento e o cronograma de 
palestras. O aplicativo pode 
ser visualizado pelos disposi-
tivos com tecnologia Android 
e IOS do Google e da Apple.

Outra novidade é o leilão de 
gado, que ganhará a força da 
marca Bahia Farm Show Pe-
cuária e será organizado pela 
equipe da própria feira. O in-
gresso solidário será mantido, 
porém este ano, a cada entra-
da vendida, R$ 2 serão reverti-
dos para o Hospital do Oeste, 
que acolhe pacientes de toda 
a região. 

tins. Assim, nenhum dos 139 
municípios tocantinenses fi-
cou de fora da região agrícola.

Para a Ministra, o Tocantins 
é o centro logístico do país. 
“O Tocantins é o Estado da lo-
gística, lugar de passagem, 
significa industrialização”, sa-
lientou. Ela informou que está 
defendendo junto ao governo 
federal a viabilização dos eixos 
estruturantes. Para o Matopi-
ba salientou a necessidade de 
viabilização da BR-235, que 
liga o Sul do Piauí e Maranhão, 
chegando a Pedro Afonso e à 
ferrovia Norte-Sul e hidrovia do 
Tocantins e chegar ao Ecoporto 
de Praia Norte, já em funciona-
mento. “Estamos transforman-
do o Porto de Praia Norte numa 
Zona de Processamento para 
Exportação”, antecipou a mi-
nistra, facilitando as exporta-
ções do Tocantins e do Matopi-
ba para países da Comunidade 
Européia e da China.

No encontro a Ministra 
anunciou também a dispo-
sição do governo federal de 
transformar a região do Ma-
topiba, na maior fronteira 
agrícola do país, combatendo 
a grande defasagem econômi-
ca na região que tem um dos 
maiores índices de crescimen-
to de produção, mas cuja ren-
da da população não acompa-
nha o mesmo ritmo.

Na ocasião, a ministra en-
tregou tratores a nove Prefei-

Sede do evento há 11 anos, 
o município de Luís Eduardo 
Magalhães se transforma du-
rante a Bahia Farm Show, que 
promove a geração de postos 
de emprego e renda para a 
cidade. A estimativa da orga-
nização é que a feira promova 
a geração de 900 empregos di-
retos e 1.900 indiretos, antes e 
durante o período oficial, o que 
contribui diretamente para o 
aquecimento da economia. 

De acordo com o coorde-
nador geral da feira, Thiago 
Pimenta, o aumento de con-
tratações nos setores de co-
mércio, indústria e serviços 
de Luís Eduardo Magalhães, 
cidades vizinhas e no próprio 
local da feira, fortalece e in-
crementa vendas e geração de 
postos de trabalho. “Somen-
te nos dois restaurantes do 
evento, são servidas, a cada 
dia, 6.500 refeições. Esse é 
apenas um exemplo da de-
manda por profissionais”, ex-
plica o coordenador.

Conforme o prefeito de Luís 
Eduardo Magalhães, Humber-
to Santa Cruz, a Bahia Farm 
Show gera o incremento da 
economia, principalmente 
nos setores de hotelaria e do 
comércio em geral. “Estes se-
tores estão preparados para 
receber bem os visitantes”, 
garantiu Santa Cruz.

A Bahia Farm Show é reali-
zada pela Associação de Agri-
cultores e Irrigantes da Bahia 
(Aiba), com o apoio da Asso-
ciação Baiana dos Produtores 
de Algodão (Abapa), Associa-
ção dos Revendedores de Má-
quinas e Equipamentos Agrí-
colas do Oeste da Bahia Ltda 
(Assomiba), Fundação Bahia 
e Prefeitura de Luís Eduardo 
Magalhães.

turas do vale do Rio Corrente. 
Os prefeitos baianos ainda 
assinaram um termo de ade-
são às metas que vão compor 
o programa nacional voltado à 
ampliação e o fortalecimento 
da classe média rural.

A ministra anunciou, ainda, 
que o Ministério da Agricultu-
ra já se ocupa de uma licitação 
para aquisição de oito perfu-
ratrizes a serem destinadas 
ao Matopiba, com objetivo 
de perfurar poços na região. 
Kátia Abreu informou que os 
trabalhos irão começar pela 
região Sudeste do Tocantins. 
“Vamos perfurar até cinco po-
ços artesianos por semana”, 
garantiu a Ministra destacan-
do que é preciso reverter este 
quadro de sede e de miséria 
que ainda existe.

Depois do lançamento, a mi-
nistra Kátia Abreu, concedeu 
uma entrevista à imprensa re-
gional e falou da importância 
e dos investimentos que serão 
feitos para alavancar o Plano 
de Desenvolvimento Agrope-
cuário denominado de Matopi-
ba. Falou da importância das 
parcerias com a classe políti-
ca, prefeitos, deputados e os 
governadores da região para 
implementar o programa tão 
necessário à população que 
sofre com a seca ciclicamen-
te todos os anos. Anunciou 
ainda, a viabilização de capa-
citação e tecnologia de mão 

de obra a 100 mil produtores 
rurais no país, ao custo de R$ 
400 milhões. O Tocantins será 
o primeiro a ser beneficiado 
com 12 mil participantes (se-
rão 30 mil no Matopiba).

“A presidente entende a 
necessidade disso, apesar do 
ajuste fiscal, os recursos fo-
ram mantidos”, salientou a mi-
nistra, para quem a presidente 
Dilma Rousseff hoje coloca o 
Ministério da Agricultura no 
centro das atenções e priori-
dades do governo.

Kátia Abreu destacou que 
trabalha junto com o Ministé-
rio do Planejamento, Casa Ci-
vil e Ministério da Agricultura 
o plano nacional de exporta-
ção, que terá desdobramentos 
diretos na economia do Esta-
do. Salientou também, neste 
eixo estruturante, a constru-
ção da rodovia BR-242, ligan-
do as cidades de Ilhéus e Luís 
Eduardo (BA), passando pelo 
Sudeste do Tocantins (Peixe) 
alcançando o Mato Grosso. 
Defendeu também a federali-
zação da BR-010.

Sustentando a importância 
da criação do Matopiba, a mi-
nistra aduziu que existem no 
país 2 milhões de produtores 
rurais pobres. Apenas 27 mil 
encontram-se na classe mais 
alta. “Há um contingente de 
pobreza que vamos reverter 
começando pelo Tocantins”, 
disse a Ministra.

Jayme Modesto

C
om a presença de  
produtores, do go-
vernador Rui Costa, 
prefeitos, vereadores, 

deputados e presidentes dos 
Sindicatos Rurais de Barreiras 
e Luís Eduardo Magalhães, a 
ministra da Agricultura, a se-
nadora Kátia Abreu, lançou no 
dia 15 de maio, durante evento 
em Luís Eduardo Magalhães, o 
Plano de Desenvolvimento do 
Matopiba, região criada por 
decreto presidencial.

O Matopiba compreende 
337 municípios dos esta-
dos do Maranhão, Tocan-
tins, Piauí e Bahia, com uma 
área de 73.173,485 hectares, 
uma população estimada em 
5.901,789 habitantes, 65,3% 
na zona urbana e 34,69% na 
zona rural e 324.326 estabele-
cimentos agropecuários.  Dos 
quatro estados que forma o 
Matopiba, a Bahia é o último 
colocado no PIB. Os números 
apresentados pela Embrapa 
deixaram o governador Rui 
Costa em situação incômoda 
diante da ministra da Agricul-
tura, Kátia Abreu, empresários 
e lideranças regionais.

O lançamento do Matopi-
ba é cercado de expectativa, 
especialmente pelos agricul-
tores dos quatro estados que 
o compõe. O Matopiba, cujo 
nome é um acrônimo forma-

Nos últimos seis anos, a 
Bahia Farm Show cresceu 
225% em sua área e deu um 
salto de 407% em volume de 
negócios fechados. Estes re-
sultados acompanham a evo-
lução agrícola da chamada 
última fronteira agrícola do 
Brasil e, que de acordo com 
o IBGE, possui um Produto 
Interno Bruto (PIB) de aproxi-
madamente R$ 53,4 bilhões. 
Segundo o Ministério da Agri-
cultura, a expectativa é que o 
Matopiba deva produzir mais 
de 22 milhões de toneladas de 
grãos até 2023.

Para Júlio Cézar Busato, 
o incremento da produção 
agrícola na região somen-
te foi alcançado pela busca 
constante de tecnologia pelos 
agricultores do Matopiba. “Os 
produtores serão novamente 

hO SErá 
BENEFiciaDO 

cOM iNGrESSO 
SOLiDáriO 

Pelo segundo ano consecutivo, a Bahia Farm 
Show, vai adotar o Ingresso Solidário.  Além de 
conferir as novidades em máquinas e implementos 
agrícolas, o público pagante terá a oportunidade 
de contribuir diretamente com a maior instituição 
médico-hospitalar da região – o Hospital do Oeste 
(HO). A cada ingresso vendido por R$ 10,00, parte 
deste valor será doado à instituição, que investirá 
em melhorias na clínica médica, setor que atende 
a uma média de 930 pessoas por mês.

Segundo a responsável pelo setor administrati-
vo do Hospital do Oeste, Irailde Marçal, o recurso 
vai promover uma maior qualidade e conforto na 
estadia dos pacientes internados no setor, o que 
permitirá maior agilidade na recuperação destes.  
“Ao destinar parte do ingresso para o HO, que 
chega a atender 60 mil pessoas por mês, a Bahia 
Farm Show contribui diretamente com a melhoria 
da infraestrutura do hospital, possibilitando mais 
qualidade do serviço prestado para a população de 
toda a região”, diz. 

No ano passado, o Ingresso Solidário da Bahia 
Farm Show beneficiou a clínica obstétrica do HO, 
com a doação de aparelhos de ar condicionado, 
proporcionando conforto às mães e aos recém-
nascidos. Ao contribuir com a principal unidade de 
urgência e emergência do Oeste da Bahia, e que 
também atende pacientes de estados vizinhos, o 
coordenador geral da Bahia Farm Show, Thiago 
Pimenta, acredita no forte papel social da feira, 
que gera empregos diretos e indiretos, movimenta 
a economia e contribui com o desenvolvimento da 
região. “É uma oportunidade de investir em insti-
tuições sérias que atendem e beneficiam toda a 
população, como o Hospital do Oeste que acolhe 
pacientes não apenas da Bahia, mas também de 
estados como Tocantins, Piauí e Goiás, que for-
mam a região do Mapitoba”, afirma.

Item 2008 2013 2014 Crescimento (%)
área da feira (*) 34.572 m2 66.482 m2 77.920 m2 225%
Expositores 118 194 210 178%
Volume de negócios(**) R$ 250 milhões R$ 671 milhões 1,019 bilhões 407%
Visitantes 26,9 mil 63,1 mil 71,1 mil 264%

FONTE: DADOS FORNECIDOS PELA AIBA

Tabela de evolução da Bahia Farm Show nos últimos seis anos (2008 a 2014)

FOTOS: JAYME MODESTO

Em cinco dias são esperados 75 mil visitantes

A ministra entregou tratores a nove prefeituras do vale do Rio Corrente

REPRODUÇÃO
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Caravana do Detran visita a região 
Oeste e anuncia investimentos

A luta contra a morosidade do Poder Judiciário

municípios. Em reunião com o 
prefeito de Barreiras, Antonio 
Henrique, Maurício falou que o 
município irá receber a instala-
ção do pátio legal, a implanta-
ção de uma escola pública de 
trânsito e a municipalização do 
trânsito. Outro anúncio impor-
tante é a existência da verba 
para construção da sede da CI-
RETRAN. De acordo com o di-
retor, Luís Eduardo Magalhães 
também será beneficiado com 
uma sede própria.

“Autorizado pelo gover-
nador, Rui Costa, viemos co-
municar ao prefeito que no 
orçamento do Detran tem 
um recurso disponível para a 
construção da sede da CIRE-
TRAN em Barreiras. Viemos 
para junto com a Prefeitura 

estudarmos, a localização do 
terreno para que em prazo de 
aproximadamente oito meses 
esse prédio seja construído”, 
evidenciou Bacellar.

Com relação a municipaliza-
ção do trânsito, Maurício Bace-
lar, garantiu que o órgão pode 
atuar na formação dos agentes 
de trânsito em parceria com o 
poder executivo.

De acordo com o prefeito 
de Barreiras, a Prefeitura vem 
dando continuidade ao projeto 
de municipalização do trân-
sito. O município já realizou 
importantes investimentos no 
sistema, uma equipe de Gurupi 
– TO, onde já houve esse tra-
balho, chegará à cidade para 
orientar os gestores.

“Executamos com recursos 

próprios, boa parte do projeto 
elaborado com a colaboração 
do DETRAN, como as modifica-
ções nas vias de circulação e os 
semáforos inteligentes, com o 
apoio do DETRAN vamos con-
cluir o processo de municipa-
lização e finalmente a implan-
tação da tão sonhada escola 
pública de pública de trânsito”, 
destacou Antonio Henrique.

Luís Eduardo Magalhães 
- Na tarde de 07 de maio, na 
sala de reuniões da Secretaria 
de Educação, o Detran realizou 
a cerimônia de encerramento 
da “Caravana do Detran”, que 
durante quatro dias esteve nos 
dois municípios. Na oportuni-
dade foram entregues os cer-
tificados de qualificação dos 
servidores do Detran de Luís 

Eduardo Magalhães.
O secretário de Governo, 

Renato Faedo, representou 
o prefeito no evento e agra-
deceu a Caravana do Detran 
por ter incluído Luís Eduardo 
Magalhães no roteiro. “Em 

nome do prefeito, quero agra-
decer a presença de vocês em 
nossa cidade. Sem dúvidas os 
serviços do Detran tem sido 
de grande importância para a 
população de LEM desde a sua 
instalação”, destacou Faedo.

Cheilla Gobi

E
ntre os dias 05 e 08 de 
maio, os municípios 
de Barreiras e Luís 
Eduardo Magalhães 

receberam a visita da Carava-
na do Detran. O projeto que é 
promovido pelo Departamento 
Estadual de Trânsito da Bahia 
(Detran), tem como objetivo 
realizar campanhas educati-
vas, operações de fiscalização, 
acompanhamento das rotinas 
administrativas e levantamen-
to das necessidades de todas 
as Circunscrições Regionais de 
Trânsito (Ciretran) do Estado.

Na oportunidade, o diretor 
geral do Detran, Maurício Ba-
cellar anunciou investimen-
tos importantes para os dois 

Cheilla Gobi

A 
Ordem dos Advoga-
dos do Brasil sub-
seção Barreiras, no 
papel de defensor 

intransigente da advocacia, 
luta contra a morosidade da 
Justiça, um dos empecilhos 
ao trabalho do advogado. A 
atual gestão vem batendo em 
um dos pontos mais preocu-
pantes: a falta de juízes e ser-
vidores. Novas varas precisam 
ser criadas e quem mais se 
prejudica com isso é a popu-
lação que não vê resolução 
na maior parte das ações ju-
diciais.  Para reivindicar solu-
ções para o problema, a OAB 
realizou no dia 21 de maio, 
o segundo manifesto contra 
esse caos – A Justiça do Oeste 
ainda pede socorro. 

O ato foi realizado na Câma-
ra de Vereadores de Barreiras 
e os trabalhos foram presidi-
dos pelo presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil sec-
ção Bahia, Luiz Viana Queiroz.

De acordo com dados da 
OAB subseção Barreiras, 

atualmente cerca de 49 mil 
processos estão em tramita-
ção à espera de resolução. Em 
2007 foram previstos na Lei de 
Organização Judiciária, LOJ nº 
10.845/2007, 16 juízes para 
o quadro Judiciário da Região 
Oeste, no entanto hoje estão 
atuando apenas seis juízes.

Desde dezembro de 2014, a 
única Vara Especializada em 
Juizados Especiais Cíveis e 
Criminais está sem juiz titular 
e não há previsão de quando 
será nomeado um servidor 
para a vaga.

Às vésperas da inauguração 
do Centro de Detenção Provi-
sório, unidade que terá capa-
cidade para 533 detentos em 
regime fechado, a região ain-
da não tem uma Vara de Exe-
cuções Penais.

No mesmo sentido, Bar-
reiras continua desassistida 
quanto a existência de Provi-
mento nº 36  de 2014 do CNJ, 
que prevê a implantação de 
Vara Especializada da Infância 
e da Juventude em todas Co-
marcas com mais de 100 mil 
habitantes.

“Mais uma vez a sociedade 
civil, órgãos públicos estão 
voltados para uma grande ma-
nifestação a cerca das nossas 
preocupações sobre a Justiça 
no Oeste”, destacou o presi-
dente da OAB secção Bahia, 
Luiz Viana Queiroz .

A presidente da OAB subse-
ção Barreiras, Cristiana Matos 
disse ser uma noite histórica 
para o fortalecimento da ci-
dadania no Oeste baiano. “O 
segundo manifesto foi conce-
bido com objetivo de expor as 

principais mazelas que afli-
gem a Justiça do Oeste, bem 
como buscar soluções possí-
veis, viáveis e urgentes para 
a crise da Justiça nas últimas 
décadas”, evidencia.

Fizeram parte da Mesa dire-
tiva do evento, o presidente da 
Ordem dos Advogados do Bra-
sil secção Bahia, Luiz Viana 
Queiroz, a presidente da Or-
dem dos Advogados do Brasil 
subseção Barreiras, Cristiana 
Matos, a procuradora geral 
do município de Barreiras Ro-

sana Briglia - representando 
o prefeito Antonio Henrique, 
o presidente da Câmara de 
Vereadores de Barreiras, Car-
los Tito Cordeiro, o juiz de Di-
reito Euclides dos Santos, o 
promotor de Justiça Eduardo 
Bittencourt - representando 
o Ministério Público, e ainda 
o representante do Sindicato 
dos Servidores do Poder Ju-
diciário do Estado da Bahia 
(SINPOJUD), Geassi Fraires, 
o deputado estadual, Pablo 
Barroso, o procurador da Jus-

tiça junto a Câmara do Oeste 
Washington Carigé, represen-
tante da Comissão pela Segu-
rança e Paz de Barreiras, Gil 
Areas e também o vice-pre-
sidente da Ordem dos Advo-
gados do Brasil secção Bahia 
Fabrício Castro.

I MANIFESTO
Em agosto de 2013, cente-

nas de advogados, advogadas, 
juristas, estudantes de Direi-
to, magistrados, defensores 
públicos e representantes de 
entidades civis organizadas se 
reuniram para dizer que não 
aceitavam mais o congestio-
namento da Justiça Estadual, 
principalmente pela ausência 
de juízes, servidores e infraes-
trutura mínima para o desen-
volvimento da atividade judicial 
as comarcas da região Oeste. 

Após o manifesto, avançou-
se por um lado, mas retroce-
deu-se por outro. Dos 11 juízes 
nomeados alguns foram re-
signados para outras regiões 
deixando mais uma vez parte 
das comarcas do Oeste desas-
sistidas.

BARREIRAS/LuÍS EDuARDO 

O PrOJEtO PrOMOviDO PELO DEtraN, tEM cOMO OBJEtivO rEaLizar caMPaNhaS EDucativaS E 
OPEraçõES DE FiScaLizaçãO

DENtrE aS rEiviNDicaçõES EStãO a rESOLuçãO DOS 49 MiL PrOcESSOS EM traMitaçãO E a 
EFEtivaçãO DE MaiS JuízES Para a rEGiãO OEStE

OPEraçõES
A caravana também realizou operações de fis-

calização em Centros de Formação de Conduto-
res (CFCs), Empresas de Vistoria Veicular (EVCs), 
Clínicas de trânsito credenciadas com o Detran 
e despachantes; acompanhamento das rotinas 
administrativas do Detran. 

Blitzes de fiscalização também foram realiza-
das pelo Detran em parceria com a Polícia Mili-
tar. Em Barreiras, na Praça Castro Alves, dos 99 
veículos abordados, 14 foram apreendidos.

Em Luís Eduardo Magalhães, na Rua Paraíba, 
a blitz abordou 180 veículos e apreendeu 15. 
De acordo com informações do órgão, juntas, as 
duas cidades possuem cerca de 90% da frota to-
tal da região, que chega a 130 mil veículos.

O diretor contou ainda, que o Detran também 
retira veículos abandonados na cidade e os re-
colhe para o pátio do órgão, como parte da ação 
do projeto Cidade Limpa.  “Nossas ações têm 
objetivo de promover um ganho na segurança da 
população e na mobilidade urbana na cidade”, 
destacou.

Cerimônia de encerramento da "Caravana" em Luís Eduardo Magalhães

ASCOM/LEM

O ato foi realizado na Câmara de vereadores de Barreiras e os trabalhos presididos pelo 
presidente da OAB secção Bahia, Luiz viana

CHEILLA GOBI
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Micarama 2015 foi um marco na história dos 30 anos de Buritirama

cipação, no entanto listou as 
inúmeras conquistas e avan-
ços neste período. “Para mim, 
mais importante que tudo isso 
é fazermos parte desta histó-
ria, servindo a nossa terra na-
tal, sempre firme no objetivo 
de promover o desenvolvimen-
to e a valorização de nosso 
povo”, frisou.      

No dia 07 foi realizada a pri-
meira reunião itinerante de 
2015 da Comissão Inter Gesto-
res Regional (CIR). O encontro 
foi promovido no auditório da 
secretaria de Saúde, e contou 
com a participação de nove 
municípios da micro região, 
com a presença de nove se-
cretários de Saúde e também 
da diretora do núcleo regional 
de saúde sediado em Barreiras 
Maria Raquel da Aurora. 

Na oportunidade, a União 
dos Municípios do Oeste da 
Bahia (UMOB) também reali-
zou, no município de Buriti-
rama, a 23ª reunião itinerante 
da entidade e a 2ª de 2015. 
Prefeitos e representantes de 
15 municípios marcaram pre-
sença na reunião que tratou 
de temas como: segurança e a 
sobre o término da construção 
da BR 020, uma escolha do 
prefeito anfitrião Arival Viana. 

UMA FESTA pARA FICAR 
NA hISTóRIA
A Comissão organizadora 

da festa, tendo o secretário 
de Administração como presi-
dente, Iron Marques, repetiu a 

fórmula de sucesso para a rea-
lização do evento deste ano. 
Resultado: a festa foi aprovada 
pela população, por visitan-
tes, e entidades. A Micarama 
atraiu milhares de pessoas 
nos quatro dias de festa, que 
festejaram em um clima de 
harmonia, alegria e tranquili-
dade, graças ao esquema de 
segurança projetado para o 
evento. Durante a festa não 
houve ocorrência policial.

Na noite de abertura da 
Micarama, no dia 07, As Co-

leguinhas – Simone e Simaria 
atraíram um grande público, 
na sequência, a Banda Real 
Som. A estrutura foi montada 
na Praça de Eventos. Prefei-
tos de toda a região e também 
de outros estados marcaram 
presença, na oportunidade 
deixaram as suas mensagem 
direcionadas a população e 
principalmente a adminis-
tração pública. Secretários e 
vereadores também prestigia-
ram o evento. 

No dia 08, o show ficou por 

conta da Banda Chicabana 
e novamente a Real Som da 
Bahia subiu ao palco. O de-
putado Federal Arthur Maia 
aproveitou o momento para 
parabenizar o município.  

O evento foi encerrado no 
sábado, 09, com o desfile do 
irreverente Bloco das Rapari-
gas, este ano acompanhado 
por um trio elétrico, patroci-
nado pelo deputado estadual, 
Pablo Barroso, que também 
esteve presente na festa com 
sua comitiva. 

No palco, as grandes atra-
ções da noite foram: Sandro 
Becker, que fez um dueto com 
o prefeito Arival Viana, na se-
quência, o gordinho gostoso, 
Neto LX. A festa seguiu até às 
07h do domingo, com a Banda 
Real Som.

O prefeito Arival Viana se 
manifestou bastante satisfeito 
com a realização da Micara-
ma em comemoração aos 30 
anos da cidade. “Reiteramos 
os parabéns a nossa querida 
cidade, terra de povo simples 

OS 30 aNOS DE EMaNciPaçãO 
POLítica DE BuritiraMa 

SiGNiFicaM hOJE MaiS DE 60 
aNOS a FrENtE DE OutrOS 

MuNicíPiOS quE Já SãO 
cENtENáriOS. OS NúMErOS 

SãO iNDESMENtívEiS

Jayme Modesto

C
omo havia prometi-
do, o prefeito Arival 
Viana realizou uma 
das maiores festas 

da história, em comemoração 
aos 30 anos de emancipação 
política do município de Buri-
tirama. Além da comemoração 
festiva com a tradicional Mica-
rama, uma série de atividades 
cívicas e festivas marcou as 
celebrações que tiveram iní-
cio no dia 06 e se estenderam 
até o dia 09 de maio, data que 
marca o aniversário da cidade. 

No dia 06, um espetáculo 
cultural deu início a progra-
mação. A Praça de Eventos 
foi tomada por uma grande 
multidão para assistir a apre-
sentação da terceira edição do 
projeto cultural “Nossa Gente, 
Nossa Cultura”, articulado e 
promovido pela secretaria de 
Educação. Nas apresentações, 
uma retrospectiva da história 
das personalidades políticas, 
e ainda encenação com as 
crianças da sede e zona rural, 
apresentação gastronômica, 
registro fotográfico e ainda a 
saída do bloco Seminhas.   

Um dos momentos mais es-
perado foi o pronunciamento 
do prefeito Arival Viana, para 
abertura oficial. Arival lem-
brou a importância de cada 
cidadão em compor a história 
da cidade, admitindo as difi-
culdades que enfrentou desde 
o início do processo de eman-

A abertura oficial da Micarama contou com a presença de prefeitos de toda a região

23ª reunião da Umob

1ª reunião itinerante da Comissão Inter Gestores Regionais

Arival viana deu um show junto ao artista, Sandro Becker

Deputados e prefeitos de toda a região e até mesmo de 
outros estados marcaram presença

FOTOS: JAYME MODESTO
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Micarama 2015 foi um marco na história dos 30 anos de Buritirama
arivaL viaNa: uM LíDEr 
rarO E EMPrEENDEDOr 

aPaiXONaDO
É impossível falar de Buritirama, sem mencio-

nar o nome do seu líder maior, Arival Viana. São 
duas histórias que se confundem. No dia 09 de 
maio de 1985, data da emancipação do município, 
Arival estava à frente como um dos principais per-
cursor do movimento emancipatório do povoado 
de “Buriti dos Viana”, se elegendo como primeiro 
prefeito da cidade. No dia 09 de maio de 2015, 30 
anos depois, Arival está à frente da administração 
municipal exercendo o seu quinto mandato, consi-
derando ainda que neste período fez sucessor por 
duas vezes, o ex-prefeito Oslindo Jacobina.

Sabe-se que o poder desgasta, e como tal, é co-
mum que no decorrer de um longo período, o ad-
ministrador vá se corroendo e afastando do povo 
e vice-versa. Com Arival, acontece o contrário. A 
cada dia que passa, mais ele se fortalece como um 
líder.  É um político sério, competente, trabalhador 
e com muita experiência, verdadeiramente ético e 
jamais teve seu nome envolvido em qualquer tipo 
de improbidade administrativa ou escândalo, suas 
ações são pautadas rigorosamente conforme a lei.

Arival é um estadista, uma pessoa versada em 
assuntos políticos, um gestor que coloca os inte-
resses de seu município acima de tudo. A sua com-
petência administrativa e a capacidade de liderar, 
suplanta qualquer obstáculo, ele é sem sombra de 
dúvidas, um dos melhores gestores na história da 
Bahia. Pelo seu carisma, sua maneira objetiva de 
se relacionar com as pessoas e sua personalidade 
aguerrida, forte, corajosa e determinada, com per-
fil de homem público voltado para o bem comum, 
uma vida dedicada à prática de uma política ética, 
que tem conseguido se manter como líder maior 
de um povo que tanto precisa de suas ações. 

Arival é mais que um político. É um gestor múl-
tiplo, visionário, sonhador, respeitado em toda re-
gião por sua integridade e coragem, faz uma tra-
jetória política raríssima, no sentido mais amplo 
da palavra, um homem que ama sua terra e que 
trabalha para fazer o melhor pelo seu povo.

Em função de todas estas qualidades, gerou 
duas décadas de desenvolvimento que se estende 
até os dias de hoje, nunca precisou utilizar de mé-
todos demagógicos e histrionismo para convencer 
o eleitorado. O que reafirma “liderança não se 
impõe, não compra, mas se conquista com atos e 
atitudes”. 

Investido no cargo pela quinta vez, Arival conti-
nua o mesmo, e isso, tem impressionado quem o 
conhece. A política é a disputa de espaço de poder. 
E, como em política, só pode quem pode, e só se 
pode o que se pode, para obter espaço é preciso 
conceder espaço. E a permanência neste espaço 
se define mediante a capacidade e a confiança do 
povo em seu representante. 

O prefeito Arival Viana vai para os anais da his-
tória moderna do Oeste e do Estado. Um homem 
nobre em sua própria natureza, uma pessoa notá-
vel pelos resultados obtidos em suas gestões. Te-
ria muito ainda o que falar deste mito Arival Viana 
e dos 30 anos de história de Buritirama, mas por 
comparação, posso afirmar com certeza, que as 
futuras gerações sempre o terão como referência 
e espelho.  

UM MUNICípIO ExEMpLAR
Isso justifica Buritirama ser a primeira cidade do 

Oeste da Bahia e a segunda do estado com o maior 
índice de transparência obtendo  nota 2,22. Em 
uma escala de 0 a 10, no Oeste baiano foram ava-
liados quatro municípios, Baianópolis e São Felix 
do Coribe tiveram nota 0 e Ibotirama 1,94.

A Escala Brasil Transparente, lançada em 15 de 
maio, pela Controladoria Geral da União (CGU), 
mostrou que dos 34 municípios baianos, cadastra-
dos no programa que mede o grau de cumprimen-
to às normas de Lei de Acesso à Informação, nos 
municípios com até 50 mil habitantes, 16 levaram 
nota zero. 

O cálculo é feito com critérios estabelecidos 
pela CGU e as notas vão de zero a dez. De acordo 
com o estudo, a cidade mais bem colocada no ran-
king é Salvador, que ocupa a 30ª posição nacional 
e tem nota 6,67. 

e guerreiro, que nunca deixou 
de acreditar em dias melhores 
para toda a população. Pa-
rabéns a todos que se empe-
nharam, de uma forma ou de 
outra, para a realização e o su-
cesso do evento”, disse Arival.

Assim como o prefeito, a se-
cretária de Saúde, Nádia Cai-
tano que também faz parte da 
organização, mostrou-se satis-
feita com os resultados. “Esta-
mos felizes com o resultado, 
porque trabalhamos para fazer 
uma festa bem feita. A Micara-
ma cresceu muito, e acredito 
que em um futuro próximo a 
administração terá que cons-
truir uma nova praça, porque 
essa já está pequena para o 
porte da festa. E o que deseja-
mos é que a cada ano a festa 
cresça mais e mais”, evidencia 
Nádia.

Além de tudo, ainda teve a 
participação dos principais 
homenageados, os cidadãos 
buritiramenses, da sede e da 
zona rural.

E realmente foi uma festa 
para ninguém botar defei-
to. Em todos os cantos, ruas, 
praças e instituições diversas, 
o que se fala é no quanto as 
comemorações pelos 30 anos 
de Buritirama foram empol-
gantes, animados, uma festa 
para todos os segmentos da 
sociedade.

A equipe de reportagem do 
jornal Gazeta do Oeste ouviu 
alguns dos prefeitos da região 
que marcaram presença na 
Micarama. Foram unânimes 
e teceram elogios a adminis-
tração, tanto pela festa como 
também pelo pujante desen-
volvimento do município.

Além dos gestores da região, 
marcaram presença na festa, 
os prefeitos de Avelino Lopes 
no Piauí e o de Canarana Bahia.

Foi perceptível um prefeito 
próximo do seu povo, que se 
emocionou, brincou, sorriu, 
cantou e que esteve muito à 
vontade comemorando os 30 
anos de sua terra amada, em 
uma clara demonstração de 
quem tem orgulho do que está 
fazendo e acima de tudo, sabe 
que está promovendo o futuro 
e disseminando a cultura   em 
benefício dos buritiramenses, 
não precisando ter medo de 
estar junto da população. ●

A Micarama atraiu milhares de pessoas 

Um bolo de 10m para comemorar

Bloco das Raparigas

FOTOS: JAYME MODESTO
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Para celebrar fim da 2ª Guerra Mundial, 
Câmara homenageia veteranos barreirenses

A filha da homenageada 
Aracy Sampaio, a senhora 
Maria do Socorro Sampaio foi 
quem recebeu a homenagem. 
Na oportunidade falou do res-
peito à família e agradeceu 
pela retribuição de honra à 
sua mãe. “É um prazer muito 
grande receber essa homena-
gem junto com toda a minha 
família. Obrigada!”

Eurypedes Pamplona, aos 
95 anos ficou emocionado 
com a condecoração e se res-
tringiu apenas em agradecer.

Na ocasião, dois Títulos de 
Honra ao Mérito foram en-
tregues aos homenageados. 
“Nossos heróis barreirenses 
participaram da vitória e te-
mos que comemorar todos os 
anos, reverenciar esses ilus-
tres personagens, para que 
jamais sejam esquecidos”, 
evidenciou o presidente da Câ-
mara, o vereador Carlos Tito.

SOLENIDADES DO 
4° BATALhÃO DE 
ENGENhARIA E 
CONSTRUÇÃO 
Outras atividades de come-

moração dos 70 anos da atua-
ção da Força Expedicionária 
Brasileira foram realizadas no 
dia 08. O 4° Batalhão de Enge-
nharia e Construção agraciou 
autoridades, com o Diploma 

de Honra ao Mérito do Exér-
cito Brasileiro. O evento foi 
realizado na Praça Landulfo 
Alves, em Barreiras, onde foi 
destacado ainda os feitos da 
FEB nos campos de batalha na 

Itália, na luta contra o nazis-
mo durante a Segunda Guerra 
Mundial.

O evento conduzido pelo 
Comandante do 4º Batalhão 
de Engenharia de Constru-

ção, Coronel Tadeu Negrão, 
contou com as presenças do 
prefeito de Barreiras, Antônio 
Henrique, do Comandante da 
Guarda Municipal, Marcelo 
Feitosa, do Comandante do 

Cheilla Gobi

P
ara celebrar os 70 
anos do fim da 2ª 
Guerra Mundial, a Câ-
mara de Vereadores 

de Barreiras, homenageou no 
dia 8 de maio, em uma ses-
são solene, à expedicionária 
Aracy Arnaud Sampaio (in 
Memoriam) – enfermeira que 
atendeu vítimas do trágico 
episódio e único ex-comba-
tente homem, barreirense, 
Eurypedes Lacerda Pamplo-
na, que esteve presente no 
conflito.

O dia 08 de maio, celebra-
do em todo o mundo, marca a 
rendição das tropas nazistas 
em Berlim, em 1945, colo-
cando fim à Segunda Guerra 
Mundial. O Brasil lembra a 
data, pois neste confronto, 
havia tropas brasileiras reali-
zando campanha nos campos 
de batalha da Itália, por meio 
da Força Expedicionária Brasi-
leira (FEB).

Em Barreiras, autoridades 
civis e militares participaram 
da celebração, que durou cer-
ca de uma hora e trinta minu-
tos. Na solenidade, foi lança-
da a biografia de Eurypedes 
Pamplona, escrita pelo histo-
riador, 1° Tenente João Paulo 
Pinheiro.

BARREIRAS

a hOMENaGEM FOi DaDa à EXPEDiciONária, aracy arNauD SaMPaiO E O EX-cOMBatENtE, 
EuryPEDES LacErDa PaMPLONa quE ParticiParaM DO cONFLitO

Anatel publica ato 
autorizativo do Canal da 
TV Câmara de Barreiras

cias e contatos na Câmara 
Federal, no Senado, na Anatel 
e no Ministério das Comuni-
cações, para que a capital do 
Oeste pudesse entrar para o 
seleto rol das cidades do inte-
rior do Brasil a compor a Rede 
Legislativa de TV Digital.

“Fico muito feliz com essa 
conquista, nosso trabalho que 
só está no começo resultará 
na oferta inédita ao povo de 
Barreiras de um canal de tele-
visão público, em sinal aberto 
e digital, que irá transmitir 
as ações do Poder Legislativo 
municipal, estadual e federal, 
além de uma programação 
local com foco na cultura e 
identidade regional. Agora é 
cuidar de implantar e inaugu-
rar a TV o mais breve possível,” 
afirmou o presidente Tito.    

Ascom

A Anatel publicou no Diá-
rio Oficial da União, 
de 25 de março de 

2015, Ato nº 2019 (Processo 
nº 53000.005398/2013) que 
define e autoriza o funciona-
mento de Canal de TV Digital 
no Município de Barreiras 
(BA).

A TV Câmara de Barreiras, 
que integrará o Sistema Legis-
lativo de TV Digital, será trans-
mitido no Canal 40 / 0,800 
EPR (KW) e é resultado de uma 
incansável luta do Presidente 
da Câmara de Barreiras, verea-
dor Carlos Tito, que há mais de 
dois anos trabalha incansavel-
mente, juntamente com seus 
colegas vereadores, com uma 
série de expedientes, audiên-

10º Batalhão de Polícia Mili-
tar, Major Uzêda , do ex-com-
batente na 2ª Guerra Mundial, 
Cabo Eurypedes Pamplona, 
vereadores e demais autori-
dades.

Filha da homenageada Maria do Socorro e o ex-combatente Eurypedes pamplona recebem Títulos de honra ao Mérito

presidente da Cãmara de Barreiras, Carlos Tito Cordeiro

FOTOS: CHEILLA GOBI

INFORME PUBLICITáRIO

ASCOM
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Inauguração de presídio 
regional ainda não tem data para acontecer

Segurança pública é tema de debate 

preso. O município de Luís 
Eduardo Magalhães também 
abriga um grande número de 
detentos, 59.

“Estou licitando as empre-
sas gestoras dos presídios, 
porque não adianta inaugu-
rarmos o prédio, sendo que o 

trabalho desta força policial, 
dado o quantitativo de seus 
integrantes incompatível com 
as demandas nos municípios 
sob a jurisdição desta coorde-
nadoria.

Carlos Freitas ainda chamou 
a atenção para dificuldades 
advindas do Poder Judiciário, 
que precisa ser melhor es-
truturado para oferecer uma 
prestação jurisdicional mais 
célere e adequada à socieda-
de, citando crimes cometidos 
por indivíduos que deveriam 
estar presos, mas que se en-
contram em liberdade.

Já a Câmara de Vereadores 
de Riachão das Neves levou 
os assuntos sobre a seguran-
ça pública do município, ao 
Comandante Geral do Poli-
ciamento Militar do Oeste da 
Bahia, Coronel Salomão, ao Mi-
nistério Público e ao prefeito do 
município Hamilton Lima.

Mais de cem pessoas parti-
ciparam da reunião, entre elas 
os representantes do legisla-
tivo, executivo, empresários e 
representantes da comunida-
de. Na pauta de reivindicações 
levantadas pelos vereadores, 
os pontos mais questionados 
foram com relação ao núme-
ro de policiais reduzido para 
atender todo o município e a 
forma de atuação dos profis-
sionais no município. Na opor-
tunidade o presidente da Casa, 
Dr. Brancildes Júnior cobrou a 
presença efetiva de uma quan-

presídio é um serviço. Esta-
mos licitando não só o de Bar-
reiras, mas todos os presídios 
construídos no estado, portan-
to só vamos inaugurar após o 
contrato assinado com as em-
presas. Espero voltar em breve 
após a licitação para inaugu-

rar”, disse o governador.

ESTRUTURA
A estrutura do novo presídio 

vai contar com 533 vagas dife-
renciais pelo tipo de material 
utilizado na construção das 
celas, definiu-se pelo método 

construtivo modular. Outro di-
ferencial, segundo o governo, 
é que, a exemplo do Presídio 
da Mata Escura, em Salvador, 
os agentes da unidade não 
terão contato direto com os 
presos.

A unidade prisional locali-

zado na BR 135, cerca de 1 km 
da entrada para o povoado do 
Cantinho Senhor dos Aflitos 
foi construído com recursos 
do governo do Estado. Em vi-
sita a Barreiras em setembro 
de 2014, o ex-governador Ja-
cques Wagner destacou que 
a unidade prisional localizada 
em Barreiras é a primeira da 
região do Além do São Francis-
co, no Oeste baiano com inves-
timento estadual de aproxi-
madamente R$ 39,4 milhões. 
Contou ainda que faz parte de 
um conjunto de 12 obras, que 
vão incrementar o sistema pri-
sional baiano em 3.833 vagas.

Conforme o governo, as 
novas vagas do Sistema Pri-
sional passarão a ter atenção 
especial com a ressocializa-
ção e vão contar com espaço 
específico para aulas, ofici-
nas, e ações educativas. Os 
municípios atendidos neste 
projeto são Barreiras Itabuna, 
Brumado, Vitória da Conquis-
ta, Irecê, Paulo Afonso, Jua-
zeiro e Salvador.

tidade maior de policiais nas 
ruas e rondas com maior fre-
quência da Cipe/Cerrado.

Os assuntos mais preocu-
pantes apresentados pela po-
pulação foram os crescentes 
números de roubos as residên-
cias, ao comércio e assaltos a 
mão armada nas vias públicas.

O prefeito Hamilton Lima 
fez questão de participar da 
reunião, acompanhado da 
primeira dama e secretária 
de Administração e Finanças, 
Célia Lima. O Capitão da PM, 
Cristiano Gama, o Comandan-
te da Companhia de Riachão 
das Neves, Formosa do Rio 
Preto, Santa Rita de Cássia e 
Mansidão, o Sargento Coman-
dante da PM de Riachão das 
Neves, Joaci Tavares e o Coor-
denador e Diretor da Aspra 
Oeste (Associação de Policiais 
e Bombeiros Militares e seus 
Familiares) também marca-
ram presença.

“Fui a Salvador em busca 
de uma resposta para a segu-
rança do nosso município e 
estou esperançoso quanto à 
resposta que obtive do Coro-
nel Xavier do Comando Geral 
da Polícia Militar da Bahia. Va-
mos começar a fazer o que es-
tiver ao nosso alcance, vamos 
colocar câmaras de segurança 
em todas as praças e locais de 
maior movimentação da cida-
de”, disse o prefeito Hamilton 
Lima durante seu discurso na 
reunião.

Cheilla Gobi

C
onsiderada uma saí-
da para desafogar 
a superlotação das 
delegacias da região 

Oeste do estado, o Centro de 
Detenção Provisória (CDP), 
construído no município de 
Barreiras, ainda não tem pre-
visão para ser inaugurado. A 
previsão seria outubro do ano 
passado, o que não aconteceu. 
Em visita a região no dia 15 de 
maio, o governador do esta-
do, Rui Costa foi questionado, 
mas nada foi confirmado.

Atualmente, quem é res-
ponsável pela carceragem 
dos detentos em cidades da 
região é a Polícia Civil. De 
acordo com informações do 
delegado Francisco de Sá, a 
cadeia pública do Complexo 
Policial de Barreiras abriga 
73 presos, São Desidério 13, 
formosa do Rio Preto 09, San-
ta Rita de Cássia 05, Riachão 
das Neves 04, Cristopólis 
04 detentas e Wanderlei um 

Redação

D
iante dos constan-
tes homicídios e o 
aumento de ocor-
rências, o assunto 

Segurança Pública foi deba-
tido pelos vereadores de Bar-
reiras e também de Riachão 
das Neves. Autoridades locais 
e regionais participaram das 
discursões.

Em Barreiras, o encontro 
ocorreu no último dia 29 e 
contou com a participação do 
coordenador regional de Polí-
cia Civil, delegado Dr. Carlos 
Roberto de Freitas Silva. O 
delegado expôs os principais 
entraves dificultando maior 
eficiência nas ações da Polícia 
Civil, pontuou ainda as dificul-
dades com efetivo diminuto, 
que literalmente impede que a 
corporação cumpra seu papel 
investigativo.

De acordo com dados do 
delegado, em Barreiras ocor-
rem de 30 a 40 ocorrências 
delituosas diariamente para 
serem investigadas por seis 
agentes lotados na 1ª Dele-
gacia, liberados para esta fun-
ção. Ao fazer uma radiografia 
do efetivo, perpassando pela 
Delegacia de Homicídios (DH), 
Delegacia Especializada de 
Atendimento a Mulher (DEAM) 
e Serviço de Investigação (SI), 
o titular da 11ª COORPIN de-
mostrou claramente a impos-
sibilidade da eficácia plena no 

BARREIRAS/RIACHÃO DAS NEvES

O aSSuNtO FOi DiScutiDO Na câMara DE vErEaDOrES DE BarrEiraS E DE riachãO DaS NEvES 

PréDiO EStá PrONtO, MaS é PrEciSO aJuStar O PrOcESSO LicitatóriO, Diz GOvErNaDOr. 
uNiDaDE é viSta cOMO SOLuçãO Para SuPErLOtaçãO EM DELEGaciaS DO OEStE

Legislativo de Riachão das Neves

A estrutura do novo presídio vai contar com 533 vagas

Coordenador regional de polícia Civil, delegado Dr. Carlos Freitas

ASCOM/BARREIRAS

JAYME MODESTO

ASCOM/RIACHÃO DAS NEVES
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Com sucesso, Serra Dourada promoveu 
mais uma edição da Festa de Maio

o cantor, Rony, com seu ritmo 
frenético e eclético também 
fez uma belíssima apresenta-
ção. Essa foi uma demonstra-
ção do prefeito Milton Frota 
em valorizar os artistas da 
terra.

De acordo com a comissão 
organizadora do evento, mes-
mo diante das dificuldades 
financeiras que atingem os 
municípios, a Prefeitura não 
poderia deixar de organizar 
a tradicional festa, para não 
quebrar uma tradição de dé-
cadas, implantando uma rigo-
rosa contenção de despesas 
na contratação de artistas, in-
clusive com o corte do cama-
rote oficial, mesmo assim não 
diminuiu o brilho da festa que 
reuniu milhares de pessoas 
nos três dias.

No sábado, 02, o prefeito 
Milton Frota e o deputado Bira 
Coroa, no intervalo entre uma 
banda e outra, fizeram um 
pronunciamento de agradeci-
mento ao público presente e 
foram bastante ovacionados.

Jayme Modesto

T
odos os anos a cidade 
de Serra Dourada é 
invadida por milhares 
de pessoas de toda re-

gião e de outros estados, para 
prestigiar a tradicional Festa 
de Maio, e esse ano não foi 
diferente. De 01 a 03 de maio, 
o evento contou com a anima-
ção das bandas: Vera Cruz, 
Seu Maxixe, Calcinha Preta, 
Jairo & Gil, Leu e Cristian, Ota-
vio Souza, Nanga Show, Rony 
Santos, Skemativa, Perfil e 
Samira Lima. Uma realização 
da Prefeitura.

O evento também serviu 
como ponto de encontro para 
vários representantes políti-
cos, entre eles o deputado, 
Bira Coroa que foram recep-
cionados pelo prefeito, Milton 
Frota e a primeira dama, Fran-
cisca de Souza Frota.

No sábado, os shows dos 
artistas da terra, Nenga e 
Rony Santos, levou o público 
ao delírio, principalmente os 
amantes da boa música. Com 
o seu romantismo contagian-
te, carisma, seu jeito simples 
e cativante, Nenga fez uma 
brilhante apresentação. No 
repertório, Nenga relembrou 
canções famosas que marca-
ram época e uma geração. Já 

SERRA DOuRADA

vEra cruz, 
SEu MaXiXE, 
caLciNha 
PrEta 
ParticiParaM 
DO EvENtO

a FESta E a 
rELiGiOSiDaDE

As comemorações tiveram início nos idos 
dos anos 60, com as comemorações de 
Santa Cruz, com a denominação de Festa 
de Santa Cruz, tempos depois foi introduzi-
da a parte profana com a denominação de 
Festa Três Maio que logo em seguida pas-
sou a se chamar Festa de Maio.

Com o passar do tempo, a festa foi cres-
cendo e vários segmentos foram se inse-
rindo, fazendo com que o cunho da festa 
transcendesse a questão religiosa, contan-
do com pessoas de diversos segmentos re-
ligiosos ou sem vínculo religioso. A cidade 
se transforma em um lugar de paz, onde os 
fiéis buscam sentido para a vida, alívio para 
as dores e agradecem as graças recebidas.

Entrega devoção e fé. Assim pode ser 
descrita atualmente a Festa de Maio em 
Serra Dourada, a maior e mais tradicional 
festa religiosa da região. Isso vem tornando 
o município como um dos mais importantes 
do Oeste baiano, um lugar único e sagrado, 
cheio de bênçãos e graças derramadas dos 
céus pela devoção de seu povo.

Durante os nove dias que antecedem o 
evento é celebrado o novenário – encontros 
de religiosos na igreja matriz. O ponto alto 
do evento é o dia 03 de maio, com a missa 
em comemoração a Santa Cruz, este ano 
quem comandou a celebração foi o padre, 
João Batista pároco da cidade.

Com a introdução da parte profana na 
festa de Santa Cruz, o evento tomou outra 
dimensão, tornando uma das festas mais 
esperada do ano na região, sendo palco de 
grandes shows com artistas de expressão 
nacional como Sergio Reis, Paula Fernan-
des, Leonardo, dentre outros.

Um grande público prestigiou o evento

prefeito  Milton Frota e a primeira Dama Francisca Frota recepcionaram os convidados

Artista da terra, Nenga e Rony Santos

FOTOS: JAYME MODESTO

INFORME PUBLICITáRIO
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Fé e religiosidade marcam
 festejos de Santa Cruz de Alfavaca

Municípios se reúnem com 
IBGE pelo aprimoramento de 

estatísticas do Oeste 

confecções e artesanato. Três 
bandas animaram as noites 
de festa, sendo elas Tone e Jú, 
Toinho & Cia e Pegada do Povo.

A hISTóRIA
A história de devoção à 

Santa Cruz é um misterioso 
e ao mesmo tempo fascinan-
te relato de acontecimentos 
milagrosos em torno do vila-
rejo. Segundo historiadores 
do município, desde o início 
do século XX, os devotos se 
reúnem em volta de uma Cruz 
para agradecer as bênçãos al-
cançadas. 

Alfavaca é uma localidade 
do Distrito de Cariparé, situa-
da na zona rural. Até hoje o 
surgimento da tradição cha-
ma a atenção. Segundo con-
ta a história, tudo começou 

Os dirigentes municipais 
apresentaram proposta con-
junta de estabelecer convê-
nio de cooperação técnica 
com o IBGE.

Saulo Guimarães, técnico 
do IBGE, relatou a dificulda-
de do Instituto para mapear 
os dados na região Oeste em 

quando um homem saiu da 
cidade da Barra rumo ao Es-
tado do Goiás, com uma Cruz 
nas costas pagando promes-
sa, segundo ele se tratava de 
um milagre. Cansado, caiu 
justamente na localidade da 
Alfavaca. 

Ainda de acordo com as in-
formações, este homem, ouviu 
vozes pedindo para que a Cruz 
fosse cravada neste lugar, por 
ser considerado um local sa-
grado. Desde então a romaria 
não parou mais e a cada ano o 
evento foi crescendo e atrain-
do cada vez mais fiéis. Tudo 
isso em nome da Fé. A fé dos 
católicos na Santa Cruz da Al-
favaca é tanta que nenhuma 
construção foi feita na área, 
que para eles deve ser usada 
somente para adoração.

função das distâncias e da 
rotatividade da população. 
Saulo citou, também, a pe-
riodicidade ampla do Censo 
Agropecuário (o último foi 
realizado em 2006), realiza-
do de 10 em 10 anos, como 
um dos problemas a ser en-
frentados.

Redação

A 
comunidade religiosa 
de Alfavaca, no Distri-
to de Cariparé, zona 
rural de Riachão das 

Neves demonstrou mais uma 
vez fé e devoção à Santa Cruz. 
A festa religiosa já virou tradi-
ção no município que passa de 
geração a geração. O evento 
realizado todos os anos sem-
pre na mesma data, entre 01 a 
03 de maio conta com o apoio 
da Prefeitura. 

Este ano, a festa de Santa 
Cruz recebeu pessoas de di-
versas localidades da região 
Oeste e até mesmo de outros 
estados brasileiros. 

Na oportunidade, são mon-
tadas barracas para comercia-
lização de comidas, bebidas, 

Os prefeitos de Luís Eduar-
do Magalhães, Barreiras, 
Riachão das Neves, São De-
sidério e Formosa do Rio 
Preto reuniram-se no dia 
20 de maio, com o chefe da 
agência do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE), Cristoval França e o 
técnico da instituição, Sau-
lo Guimarães, para tratar da 
atualização das informações 
sobre os municípios.

Segundo o prefeito Hum-
berto Santa Cruz, os muni-
cípios têm perdido muito em 
arrecadação em função dessa 
atualização tardia, importan-
te, por exemplo, para a deter-
minação do Fundo de Partici-
pação dos Municípios - FPM.

muNICÍpIOS 

SEGuNDO hiStOriaDOrES DO MuNicíPiO, DESDE O iNíciO DO SécuLO XX, OS DEvOtOS SE rEúNEM 
EM vOLta DE uMa cruz Para aGraDEcEr aS BêNçãOS aLcaNçaDaS
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prefeito  hamilton Lima marcou presença nos festejos

Nota de esclarecimento

que já se encontravam no 
pátio da empresa.  

O empresário deixa cla-
ro que foi uma ação e uma 
opção feita pelo próprio co-
mandante, que logo a popu-
lação ser acalmada, os por-
tões foram abertos. 

Milton acredita que a fis-
calização deve ser procedi-
da respeitando os limites da 
integridade física, tanto de 
quem inspeciona quanto dos 
que trabalham ou servem ao 
local inspecionado. 

O que causou estranha-
mento para Milton, foi o fato 
de dois dos fiscais, demons-
trarem completo despreparo 
para a atividade que exercem.

Toda essa situação e exces-
sos cometidos pelos agentes 
da ADAB faz Milton concluir 
que foi vítima de uma ardilo-
sa armadilha política.

Para o empresário foi uma 
ação fiscalizatória que ocor-
reu sem nenhum tipo de 
identificação ou determina-
ção registrada em documen-
tos – nenhum documento foi 
apresentado. 

Portanto, Milton Frota 
solicita a reparação deste 
equívoco que foi veiculado, 
com o esclarecimento da 
verdade. 

Assessoria de comunicação do 
empresário Milton Frota - Serra 
Dourada, 14 de maio de 2015

O empresário Milton Fro-
ta, proprietário do Laticínio 
Nova Esperança, sediado no 
povoado de Traíras – Serra 
Dourada Bahia vem a públi-
co desfazer as informações 
equivocadas e mentirosas, 
veiculadas por alguns veí-
culos de comunicação da 
região, sobre a inspeção 
ocorrida no dia 29 de abril de 
2015 no referido Laticínio.  

- Esclarece que não houve 
cárcere privado e nem impe-
dimento da saída dos servi-
dores da Agência de Defe-
sa Agropecuária da Bahia 
(ADAB), visto que o fecha-
mento dos portões fora feita 
pelo comandante da Polícia 
Militar (PM) no município. 

Ao receber a informação de 
que a equipe do órgão estava 
nas instalações do Laticínio, 
o empresário seguiu para o 
local acompanhado do co-
mandante da Polícia Militar 
de Serra Dourada, que por 
medida de segurança, em de-
corrência da revolta da popu-
lação com a truculência dos 
agentes da ADAB, durante 
recolhimento do queijo, op-
tou por fechar momentanea-
mente os portões. 

Diferente da acusação fei-
ta pela Direção da ADAB, a 
medida impediria que mais 
pessoas adentrassem ao re-
cinto então inspecionado, 
objetivando acalmar os âni-
mos das pessoas revoltadas 

rEFErENtE aO LaticíNiO NOva ESPEraNça, 
O EMPrESáriO MiLtON FrOta EScLarEcE O 
SEGuiNtE: NãO hOuvE cárcErE PrivaDO DuraNtE 
iNSPEçãO DE LaticíNiO EM SErra DOuraDa

JAYME MODESTO

Milton Frota
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