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Projeto incentiva a doação de 
sangue em Barreiras e região

20 mil baianos ficam
 retidos na malha fina

Bancários querem 16% de 
aumento a partir de setembro

Salário mínimo pode chegar a 
R$ 867 em 2016

Com objetivo de orien-
tar adolescentes entre 12 e 
17 anos para que se tornem 
adultos conscientes quanto 
à importância da doação de 
sangue, a Unidade de Coleta 
Transfusacional  do HEMOBA, 
que funciona no Hospital do 
Oeste (HO), vem desenvolven-
do nas escolas de Barreiras e 

Cerca de 20 mil contribuin-
tes baianos – que apresenta-
ram irregularidades em suas 
declarações de Imposto de 
Renda (IR) – vão receber car-
tas da Receita Federal (RF) 
até setembro. Este número 
representa 4,4% dos avisos 
do país, que somam 450 mil 
cartas. A intenção é alertar 
estes contribuintes para que 
eles façam a correção o quan-
to antes e não sejam pegos de 
vez pelo Leão. Receber a car-

Bancários e representantes 
dos bancos deram o primei-
ro passo para a abertura das 
negociações da campanha 
salarial deste ano. O comando 
nacional da categoria entre-
gou à Federação Nacional dos 
Bancos (Fenaban) documento 
com a pauta de reivindicações 
dos trabalhadores. O principal 
item da lista é um aumento de 
16%, a partir de 1º de setem-
bro, data-base dos bancários.

Os dirigentes sindicais apre-
sentaram também propostas 
para a instituição de um piso 
com base no salário mínimo 

O salário mínimo pode 
chegar a R$ 867, em janeiro 
do ano que vem. A projeção 
é da consultoria Tendências, 
divulgada pelo jornal Estado 
de S. Paulo. O levantamen-
to levou em consideração a 
previsão de 9% para a infla-
ção deste ano — medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) — mais a 
variação do Produto Interno 
Bruto (PIB) de 2014, que foi 
de 0,1%. Os dois indicadores 
integram o cálculo do valor do 
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SA; 062.824.245-00-HIAGO MATOS DOS SANTOS; 
003.393.685-43-IVANETE DA CRUZ OLIVEIRA MIRAN-
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731.797.875-20-SAMUEL PEREIRA BARBOSA-SILVEIRIA DOS 
SANTOS BARBOSA; 049.508.215-55-VALDIRENE MARQUE DE 
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RA ARAUJO; 975.630.805-20-WOSHINGTON  VASCONCELOS 
DE AZEVEDO-JOELMA SANTOS DE ANDRADE DE AZEVEDO.

em cidades circunvizinhas o 
projeto Doador do Futuro. 

Durante os encontros, as 
dúvidas mais comuns sobre o 
assunto são esclarecidas, entre 
elas, quem pode fazer a doação, 
os benefícios para quem recebe 
e, a idade necessária para se 
tornar um doador.  Três unida-
des de ensino já foram visitadas. 

ta da Receita é sinônimo de 
malha fina, mas, ainda assim, 
não deve ser motivo de deses-
pero, pois é possível domar o 
“bicho”.

De acordo com  o superin-
tendente Demian Fagundes, 
da 5ª Região Fiscal da Recei-
ta Federal, quem informou 
um dado errado ou omitiu in-
formações, como não incluir 
rendimentos de dependentes, 
já tem a declaração presa na 
malha. 

calculado pelo Departamento 
Intersindical de Estatísticas 
e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese). O valor atual é de R$ 
3.299,66. Além disso, os tra-
balhadores querem receber 
Participação sobre Lucros e 
Resultados (PLR) de três salá-
rios-mínimos mais R$ 7.246,82 
de parcela fixa adicional, além 
de 14º salário. Outras reivin-
dicações são a valorização do 
vale-refeição e alimentação 
no valor de um salário-mínimo 
(R$ 788), melhores condições 
de trabalho e fim das metas 
consideradas abusivas.

piso nacional.
De acordo com o economis-

ta da pesquisa, apenas o au-
mento do mínimo deve impac-
tar as contas da Previdência 
Social em R$ 40 bilhões. Hoje, 
70% das aposentadorias e 
das pensões do INSS são de 
até um salário mínimo (ao 
todo, são 21 milhões de be-
neficiários). As despesas pre-
videnciárias, portanto, devem 
sair de R$ 438,9 bilhões, este 
ano, para R$ 488,5 bilhões, 
em 2016.

Jayme Modesto

Se um governo atinge 93% 
de reprovação nos primeiros 
nove meses, o que vem de-
pois? Qual a extensão real 
da tempestade que combi-
na rajadas políticas, grani-
zo econômico, gigantescas 
ondas de corrupção e ven-
tos de impeachment? A res-
posta ainda é imprevisível, 
tanto pela permanência de 
um governo desgastado e 
desacreditado, quanto em 
uma eventual queda da pre-
sidente. Para a maioria dos 
brasileiros e “políticos”, a 
tormenta é grave e em grau 
inédito na história e impos-
sível de ser contornada. Pelo 
menos por enquanto. Entre 
os gritos de "fica" e "fora", 
há silêncios ainda intradu-
zíveis.

Ninguém aposta em mar 
de rosas, mas uma maioria 
considerável de analistas 
acredita na reabilitação do 
governo, se a presidente se 
ajudar. E mesmo se ajudan-
do, dificilmente passará dos 
20% ou 30% de aprovação, 
hoje ela tem 7%, segundo 
pesquisa. A presidente deve 
terminar o mandato como 
Fernando Henrique, que, 
embora não possa ser con-
siderado um presidente mal 
sucedido, nunca mais pôde 
aparecer em uma campanha 
eleitoral, pelo alcunho pejo-
rativo criado pelo PT de FHC 
do mau. 

A presidente precisa de 
um apoio que vá além do 
Congresso. Só assim ela 
sobreviverá com certa se-
gurança até 2017, quando 
enfim, a economia deverá 
dar sinais de recuperação. 
Mas a relação com movi-
mentos sociais e sindicatos 
está abalada desde que o 
governo tornou mais rígido 
o acesso dos trabalhadores 
ao seguro-desemprego, à 
pensão por morte, auxílio-
doença e o famigerado ajus-
te fiscal.

Para piorar, as denúncias 
de corrupção não devem 
dar trégua, dificultando 
qualquer tentativa de em-
placar uma “agenda positi-
va”. Como a Lava-Jato não 
tem previsão de término, a 
capacidade de resistência e 
de articulação do governo é 
colocada à prova de forma 
permanente.

Segundo um procurador 
da República, as investiga-
ções devem demoram ain-
da dois anos. Eu pergunto: 
sobrará Brasil? O quadro é 
dramático. Houve uma der-
rocada do poder presiden-
cial. A presidente perdeu 

a capacidade de liderar a 
agenda política e de pautar 
o Congresso comandado por 
um inimigo, Eduardo Cunha. 
Isso tudo é fato.

Há um fator fundamental 
para que o impeachment 
ocorra de fato, muito mais 
decisivo do que uma even-
tual condenação da presi-
dente por pedaladas fiscais, 
muito mais determinantes 
do que o desenrolar da Ope-
ração Lava-Jato. É preciso 
que haja uma mobilização 
e consenso na sociedade. 
E, por enquanto, ainda não 
temos. Embora ainda pa-
reça improvável, não é im-
possível que o tal consenso 
na sociedade se materialize 
mais adiante. Foi o que hou-
ve com Fernando Collor, em 
1992, quando o então pre-
sidente foi à TV pedir apoio 
do povo e recebeu em troca 
o repúdio unânime das ruas.

Portanto, se porventura 
os escândalos de corrup-
ção atingirem a presidente 
mais diretamente, a ponto 
de nem o grupo que apoia 
o PT sentir-se confortável 
para defendê-la, a ponto de 
grande parte de a base alia-
da avaliar a situação como 
insustentável, aí sim, a pre-
sidente pode cair.

A verdade é que, até aqui, 
nem na oposição há um 
consenso. O senador Aécio 
Neves, simpatiza com o im-
peachment desde que o vi-
ce-presidente Michel Temer 
também caia, hipótese bem 
remota. Neste caso, quando 
o afastamento ocorre na pri-
meira metade do mandato, 
uma nova eleição precisa 
ser convocada em até três 
meses e Aécio seria o nome 
mais forte entre os eleitores.

Ao avaliar um eventual 
processo de afastamento da 
presidente, a oposição cal-
cula riscos. Caso a cassação 
seja levada a cabo prema-
turamente, um dos temores 
é que o PT possa ressurgir 
com o discurso de que foi ví-
tima de um golpe, o que tal-
vez fortalecesse uma candi-
datura de Lula em 2018.

Diante de tantos, porém 
e incertezas, muitos analis-
tas tendem a acreditar que 
a presidente sofrerá mais 
desgastes caso permaneça 
no cargo do que se for re-
movida dele. A menos, cla-
ro, que surjam fatos novos 
que a liguem diretamente 
aos escândalos da Lava-Ja-
to. Enquanto a tempestade 
segue seu curso e o convés 
oscila, a população aguarda 
que a borrasca passe sem 
levar tudo a pique. Ainda há 
muito mar pela frente.

 A cidade de Barra está elaborando seu Plano Municipal 
de Saneamento Básico (PMSB) e nesta conferência iremos 
apresentar o Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico 
na cidade e discutir ações para resolução dos problemas e 
demandas existentes.

Data 14/10/2015 (quarta-feira) - Horário 15H
LocaL: câmara municipaL De VereaDores De Barra

PArticiPe!  traga sua contribuição e ajude na 
construção de uma cidade melhor!

2ª CONFERÊNCIA PÚBLICA 
SOBRE SANEAMENTO

BÁSICO DE BARRA
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problemas e soluções são discutidos 
diretamente com a população

assembleia debate sobre 
programação pactuada e integrada

durante todo o mandato. Em 
entrevista ao Jornal Gazeta do 
Oeste, o prefeito afirmou que 
quer ouvir a população em 
relação às suas demandas, e 
não ficar preso dentro de uma 
sala, apenas despachando. 

“É a primeira vez que esse 
projeto é executado em Ria-
chão, foi uma forma que en-
contramos para nos aproximar 
ainda mais da população, para 
que entenda melhor o papel 
da Prefeitura em suas vidas e 
os seus benefícios. Queremos 
também diminuir a distância 
que existe entre os gestores e a 

dos quantos e quais serviços de 
saúde a população terá acesso 
em seu município e quais os 
que serão referenciados às ci-
dades vizinhas, tendo como 
base o Plano Diretor de Regio-
nalização (PDR) e as redes as-

população, estamos buscando 
conhecer melhor a realidade 
de cada um. O prefeito tem que 
ficar próximo da população. 
Isolado, nem a informação nos 
chega”, disse Hamilton.

Durante os atendimentos, 
as questões levadas pelas 
pessoas são anotadas e repas-
sadas às secretarias responsá-
veis. Recuperação das estradas 
vicinais de todos os povoados, 
marcação de consultas e exa-
mes estão entre as principais 
solicitações. 

Para a moradora do povoa-
do Deserto, Eliontina de Jesus 

sistenciais com prestadores de 
serviços credenciados.

Durante a reunião, um re-
presentante da Secretaria de 
Saúde do Estado da Bahia (SE-
SAB), entrou em contato por 
telefone com o presidente do 

é a primeira vez que um pre-
feito permite que os morado-
res opinem no que deve ser 
feito na localidade. “É a pri-
meira vez que um prefeito do 
nosso município se reúne com 
os moradores desta comuni-
dade para ouvir os nossos an-
seios e as nossas dificuldades. 
O mais interessante de tudo 
isso é que podemos opinar na 
realização de obras para me-
lhorar a qualidade de vida de 
nossa comunidade”, enfatizou 
Eliontina de Jesus.

Ivani Rodrigues de Souza, 
moradora no Assentamento 

Consórcio Intermunicipal de 
Saúde (CIS), o prefeito de Luís 
Eduardo Magalhães, Humber-
to Santa Cruz, (se encontrava 
em viagem), e solicitou agen-
damento de um encontro com 
os prefeitos filiados à Umob, 

Rio Branco também está sa-
tisfeita com o projeto. “Esta 
atitude é uma inovação na for-
ma de administrar, isso nunca 
aconteceu em nossa comuni-
dade. Parabéns pela iniciativa! 
Dessa forma nos dá a esperan-
ça de dias melhores. Sabemos 
que agradar a todos é impos-
sível, no entanto, o prefeito 
Hamilton Lima está tentando 
fazer o melhor para o nosso 
município”, disse a moradora.

De acordo com o prefeito, 
até o final deste ano, o pro-
jeto deve atender mais cinco 
comunidades, Pilão, Barreiri-

para tratar de assuntos relati-
vos aos Consórcios de Saúde. 
A solicitação foi negada pelos 
gestores filiados a entidade, 
escalando uma comissão de 
prefeitos para no dia 09 justi-
ficar a negativa dos prefeitos, 
pela absoluta falta de tempo 
e prazo, para análise e avalia-
ção da volumosa documenta-
ção em questão.

Na oportunidade, os prefei-
tos acompanhados pelos seus 
respectivos secretários de Saú-
de e os outros participantes da 

nhos, Currais Velho, Neves e 
Capim Grosso.

“Sei que não posso fazer 
tudo sozinho, temos que dar 
as mãos e fazermos uma admi-
nistração conjunta. Eu preciso 
da ajuda de cada morador no 
sentido de trazer as deman-
das até nós, e na medida do 
possível atenderemos. Vamos 
batalhar para que o nosso 
município avance mais a cada 
dia. Tenho a certeza, que o Ga-
binete Itinerante vai chegar a 
todos os Distritos e Povoados 
do município”, finalizou o pre-
feito Hamilton Lima.

assembleia, fizeram uma ora-
ção, numa demonstração de 
união e solidariedade em meio 
à crise que assola o país.

Além do prefeito de Cristó-
polis, participaram da assem-
bleia também os prefeitos de 
Buritirama Arival Viana, de 
Muquém do São Francisco 
Márcio Mariano, de Angical 
Leopoldo Neto, Mansidão Ney 
Borges, Wanderley José Con-
ceição, de Catolândia Gilvan 
Pimentel, Riachão das Neves 
Hamilton Lima.

Cheilla Gobi

C
om o objetivo de 
transformar a ideia 
de Gestão Compar-
tilhada em realida-

de, o prefeito de Riachão das 
Neves, Hamilton Lima e toda 
a sua equipe de secretários 
participam do Gabinete Iti-
nerante desde fevereiro, com 
intuito de estabelecer relação 
mais próxima com o cidadão, 
que pode falar diretamente 
com o chefe do executivo, já 
que problemas e soluções são 
discutidos diretamente com 
os moradores de cada região.

O projeto Gabinete Itineran-
te, trata da presença do pre-
feito e de sua equipe em dife-
rentes povoados do município 
a cada 15 dias. Até o momen-
to, a atividade já foi realizada 
em 16 localidades - povoados 
de Pajeú, Canudos, Boa Vida, 
Pintor, Matão, Mangueira, 
Barra do Riacho, Rio Branco, 
Alto do Gerais, Guará I e II, Val 
da Albina e  Pajéu, Distritos 
de Cariparé, Entroncamento e 
São José do Rio Grande.

O Gabinete Itinerante é uma 
das marcas da atual adminis-
tração e a ação continuará 

Da Redação com informações da Ascom de Buritirma

A 
União dos Municípios 
do Oeste da Bahia 
(UMOB) realizou a 1ª 
Assembleia Geral Ex-

traordinária, no dia 08 de se-
tembro, na sede da entidade, 
em Barreiras. 

A assembleia que reuniu 
gestores municipais filiados 
e secretários municipais de 
Saúde, teve como objetivo 
debater sobre o  Programa-
ção de Pactuação Integrada 
(PPI), que trata da alocação 
de recursos financeiros para 
todos os municípios do Oeste 
da Bahia, independentemente 
da condição de gestão, iden-
tificando as necessidades de 
saúde da população com base 
em parâmetros técnicos. Devi-
do a ausência do presidente e 
prefeito de Cotegipe, Marcelo 
Mariani, a reunião foi presidi-
da pelo prefeito de Cristópo-
lis, Antônio Pereira.

A PPI tem como objetivo prin-
cipal, efetuar programações as-
sistenciais, em que são defini-

O GabiNEtE itiNEraNtE é uma das marcas da atual admiNistraçãO E a açãO cONtiNuará 
duraNtE tOdO O maNdatO. até O mOmENtO, a atividadE já fOi rEalizada Em 16 

cOmuNidadEs dE riachãO das NEvEs

RIACHÃO dAs neves

UMOB

O prefeito visita diferentes povoados do município

Assembleia reuniu filiados e secretários municipais de Saúde

A reunião foi presidida pelo prefeito de Cristópolis Antônio Pereira

O projeto tem como objetivo estabelecer uma relação mais próxima com o cidadão

ASCOM
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municípios pedem socorro
ção da economia atingiu, em 
cheio, os cofres municipais. 

Ciente de que a transpa-
rência nas ações é imprescin-
dível, algumas associações 
de municípios estão reco-
mendando que os prefeitos 
se mobilizem, inclusive com 
a paralisação das atividades 
nas Prefeituras. O foco é na 
conscientização da popula-
ção, que precisa saber o que 
acontece em seu município, 
e na consolidação desta rede 
de apoio e união de forças ao 
movimento. Os gestores estão 
falando sobre o tamanho do 

débito, e medidas que 
estão sendo adotadas, 
no esforço de manter 
o cronograma mínimo 
de atividades. 

Para o prefeito de 
Riachão das Neves, 
Hamilton lima, com 
a redução dos recur-
sos está difícil de 
cumprir todos os com-
promissos, até mes-

mo o cumprimento da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, que 
limita gastos com servidores. 

O prefeito de 
Cristópolis Antônio 
Pereira, disse que 
não dá mais para 
continuar com essa 
política da União 
de encher os seus 
cofres com os re-
cursos arrecadados 
nos municípios e 
os prefeitos fica-
rem de pires nas 
mãos, como eternos e pobres 
pedintes, dependendo de mi-
galhas através das chamadas 
emendas parlamentares. “O 
cidadão cobra do prefeito e 
esse é um direito dele, mas 
não é justo responsabilizar o 
gestor, e muito menos julgá-lo 
como incompetente, por tudo 
o que acontece. O Governo 
Federal precisa descentralizar 
os recursos. Não dá mais para 
continuar com essa política”, 
desabafa. 

O reflexo da crise financeira 
nos municípios foi um dos as-
suntos debatidos em assem-

bleia geral no dia 17 de setem-
bro, durante o 4º Encontro de 
Prefeitos em Guarajuba, com 
objetivo de tirar deliberações 
para os rumos do movimento 
municipalista no estado. A po-
pulação tem aumentado as re-
clamações nos últimos meses, 
mas grande parte não tem co-
nhecimento das reais causas.

Outro assunto debatido du-
rante o Encontro de Prefeitos 
foi sobre a revisão do Pacto 
Federativo - a distribuição 

dos recursos e 
definições sobre 
competênc ias 
tributárias, en-
cargos e serviços 
públicos pelos 
quais os entes da 
Federação são 
responsáveis e 
propostas para 
mudanças no 
modelo de repar-

tição foi o foco do debate com 
representantes da União, Es-
tados e Municípios. 

A União dos Municípios do 
Oeste da Bahia (UMOB) tam-
bém orienta os prefeitos para 
que tenham muita cautela, 
evitando assumir novos com-
promissos financeiros e que 
procurem discutir o problema 
com outros gestores na busca 
de adoção de medidas ino-
vadoras. E, principalmente, 
para que façam um trabalho 
intenso de conscientização 
da população para a realidade 
atual, debatendo o problema 

com segmentos organizados 
da sociedade. Para tanto, de-
vem ser utilizados os meios de 
comunicação locais.

“Durante o encontro ti-
vemos discussões, planeja-
mento e reivindicações para 
amenizarmos o 
problema, mas o 
que nos resta é 
tomarmos deci-
sões “duras”, mas 
necessárias para o 
equilíbrio das con-
tas. Também é ne-
cessário frisar que 
os municípios têm 
sofrido em função 
dos complemen-
tos dos programas federais e 
estaduais. Além de assumi-
rem responsabilidades que 
são de competência exclusi-
va da União e do 
Estado”, evidencia 
o presidente da 
UMOB, Marcelo 
Mariani.

De acordo com 
a presidente da 
UPB, que defende 
a revisão do pacto, 
o acordo adotado 
atualmente não é 
compatível com a 
realidade dos municípios por-
que as demandas por serviços 
públicos nas cidades também 
aumentaram e todas elas re-
caem sobre a Prefeitura. “A 
Constituição de 1988 previu 
a repartição do bolo tributá-
rio, sendo 60% para União, 

25% para os estados e 15% 
para os municípios. Na épo-
ca, a repartição não era tão 
injusta, porém foram criados 
novos impostos como PIS, 
COFINS, CIDE, TIP, IOF, entre 
outros, sem que esses fossem 

repartidos com os 
municípios”, disse 
Maria Quitéria.

Para o presi-
dente da UMOB, 
Marcelo Mariani, 
na atual conjun-
tura o mais pre-
judicado entre os 
entes federativos 
é o município, 
em função de um 

pacto federativo falido e in-
consequente que a cada dia 
têm seus recursos usurpados 
em função de uma política 

o r ç a m e n t á r i a 
desleal. “Estamos 
atravessando uma 
crise sem prece-
dentes. E o pior 
é que, além do 
problema econô-
mico, temos hoje 
também instalada 
uma profunda cri-
se política, moral 
e ética”.

Apesar das dificuldades que 
atravessam, existindo inclusi-
ve Prefeituras literalmente 
quebradas, sem dinheiro para 
o básico, Mariani garante que 
os gestores do Oeste tem se 
esforçado. “As dificuldades 
enfrentadas pelos prefeitos 
nesta gestão já eram 
enormes e agora com 
a tão malfadada crise, 
tudo se torna insu-
portável e quase sem 
rumo para administrar, 
mas vejo os gestores 
numa busca constante 
da resolução dos pro-
blemas. Esses gesto-
res têm demonstrado 
capacidade para ame-
nizarem os múltiplos proble-
mas”, garante.

Apesar das dificuldades, as 
Prefeituras têm mantido com 
muito sacrifício os serviços 
essenciais, como saúde, edu-
cação, limpezas urbanas e Fo-
lha de Pagamento. “Corremos 
o risco de perdermos ainda 
mais a qualidade, isto aqui no 
Oeste. Já na Bahia a UPB fez 
um levantamento recente e 

constatou que 180 municípios 
de outras regiões estão com 
um ou dois meses de atraso na 
Folha de Pagamento. Também 
afirma que em 60% dos muni-
cípios, os prefeitos declaram 
que provavelmente atrasarão 
as folhas até dezembro e 80% 
também declaram que não 
terão condições para pagar o 
13º salário e férias”, explicou 
o presidente da UMOB.

CONTENÇÃO DE 
DESPESAS
Para atravessar a crise que 

se assola no país, muitas estão 
sendo as medidas tomadas pe-
los gestores. Marcelo Mariani 
citou algumas delas tomadas 
nos municípios do Oeste. “As 
medidas vão desde as mais 
simples como economia de 
água e luz, até as mais rigoro-
sas, como demissões, cortes 
de gratificações, redução de 
cargos comissionados, parali-
zação de obras com recursos 
próprios, mantendo somente 
os serviços essenciais”.

A situação está levando os 
prefeitos a pedirem socorro e 
a esclarecer a população as 
reais causas do problema e 
o que pode ocorrer no futu-
ro. “Não é necessário ser um 
adivinho para se prever o que 
vai acontecer. Se não mudar, 
e nada sinalizar a direção, a 
situação vai piorar e, lamen-
tavelmente, a população é 
quem vai ser mais prejudica-
da. Os municípios estão com 

a corda no 
pescoço. Já 
não suportam 
mais”, afirma 
o prefeito de 
B u r i t i r a m a 
Arival viana.

No Encon-
tro dos Prefei-
tos foi aprova-
da uma carta 
destinada ao 

Governo do Estado e ao Go-
verno Central, caso os muni-
cípios não tenham resultado 
nas reivindicações, definirão 
a data para paralização nas 
atividades das Prefeituras. 
“Discutimos sim a paraliza-
ção das atividades, e se for 
preciso, aliada à paralização 
serão tomadas ações mais 
acintosas”, finalizou Marcelo 
Mariani.

Jayme Modesto

A 
crise econômica que 
afeta fortemente a 
arrecadação de im-
postos, os cortes fe-

derais e estaduais em diversos 
programas e as históricas de-
ficiências administrativas têm 
tornado cada vez mais difícil a 
situação econômica dos 5.570 
municípios do Brasil. A crise 
municipal está se agravando e 
a escassez dos recursos repre-
senta um sério risco de levar 
Prefeituras para o colapso fi-
nanceiro. Na região Oeste, os 
gestores evi-
denciam as di-
ficuldades que 
tem tido para 
a d m i n i s t r a r 
os municípios 
e as reduções 
c o n s t a n t e s 
dos repasses 
têm sido apon-
tadas como 
principais res-
ponsáveis pelo cenário.

Em consequência do atra-
so de repasses dos recursos 
da União e do Estado, muitas 
Prefeituras em todo país, já 
estão sem qualquer condição 
de fechar as contas até o final 
do ano. Se nada for feito, os 
municípios vão enfrentar uma 
verdadeira calamidade finan-
ceira com a suspensão quase 
que total dos serviços presta-
dos à população. 

A crise financeira dos muni-
cípios brasileiros vem se agra-
vando desde 2008, quando 
medidas para o estímulo da 
economia, a exemplo da isen-
ção do IPI e congelamento do 
Imposto de Renda, fizeram 
as Prefeituras deixar de arre-
cadar R$ 121,454 bilhões. A 
Bahia foi o terceiro estado no 
Brasil a sofrer o maior impac-
to dessas medidas, reduzindo 
as receitas em cerca de R$ 11 
bilhões, aponta a Confedera-
ção Nacional de Municípios 
(CNM).

REPASSE DO FPM CAI 
33% E AGRAvA CRISE 
NOS MUNICíPIOS NA 
bAHIA
De acordo com informa-

ções divulgadas no Portal da 
União dos Municípios da Bah-
ia (UPB), a primeira parcela 
do repasse do Fundo de Parti-
cipação dos Municípios (FPM), 
depositada na conta das Pre-
feituras baianas no dia 10 de 
setembro, registra queda de 
32,7% em comparação com o 
mesmo período de 2014. Caiu 
de R$ 3,35 bilhões para R$ 
2,25 bilhões. A retração com-
plica ainda mais a situação 
de 70% das cidades da Bahia, 
que possuem o fundo como 
principal fonte de receita.

Como o FPM é composto 
de 23,5% do que é arrecada-
do com Imposto de Renda e, 
Imposto sobre Produto Indus-
trializado (IPI), a desacelera- O reflexo da crise financeira foi um dos assuntos debatidos durante o Encontro de Prefeitos

CAPA

PrEfEitOs EstãO caNsadOs 
dE cOrrEr atrás dO 
ExEcutivO dE PirEs Na mãO

UPB

REPRODUÇÃO
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prefeito decide cortar gastos para 
driblar a crise financeira 

Distrito integrado de segurança pública foi inaugurado

funcionalismo público, que 
ocorria no último dia útil do 
mês vigente, passou para o 
dia 10 do mês subsequente. 

o município ainda este ano. 
Ele disse ainda que há pre-
visão, por recomendação do 
próprio governador, de enviar 
também nos próximos quatro 
meses um delegado, um es-
crivão, dois investigadores e 
quatro policiais militares para 
incrementar as equipes do 
Disep, após a convocação dos 
aprovados no concurso públi-
co, que já estão em curso de 
formação e capacitação para 
desempenharem com eficiên-
cia as funções da segurança. 

"Investimos aqui R$ 1,6 mi-
lhão, unindo as polícias Civil e 
Militar para o atendimento da 
população de toda a região".

Mãe de quatro filhos, a la-
vradora Neilde Marques afir-
mou que se sente mais segura 
com família após a implanta-

A diminuição brusca do re-
passe do governo federal é a 
principal causa da mudança. 
A falta de recursos prejudi-

ção do Disep. "Vai evitar mais 
a violência. Pra gente, que 
tem filho adolescente, é uma 
segurança muito boa. Para as 
crianças também. Aqui, até 
que está mais calmo, mas ten-
do a polícia, a segurança me-
lhora, né?"

Na ocasião, acompanhado 
do secretário de Desenvolvi-
mento Rural, Jerônimo Ro-
drigues, o governador Rui fez 
ainda a entrega de parte dos 
286 títulos de terra concedi-
dos a pequenos proprietários 
rurais da Bacia do Rio Grande.

Dos 286 títulos de terra 
entregues, 103 foram para 
pequenos produtores da zona 
rural de Buritirama pela Se-
cretaria de Desenvolvimen-
to Rural (SDR), por meio da 
Coordenação de Desenvolvi-

ca também o pagamento de 
fornecedores. O prefeito de-
terminou maior controle de 
despesas, com a diminuição 

mento Agrário (CDA). 
Durante a entrega do docu-

mento que comprova a titu-
laridade da terra, o lavrador 
Gerisvaldo Gama, da locali-
dade de Bom Sossego, zona 
rural de Buritirama, estava 
muito empolgado com a pos-
sibilidade de melhorar de vida 
juntamente com a esposa e 
filhos, pois a partir de agora, 
a comprovação de posse da 
propriedade está totalmente 
regularizada. 

"Há 20 anos venho lutando e 
nunca tinha conseguido [o títu-
lo] e agora consegui. Esta noite 
nem dormi. Mais uma conquis-
ta realizada na minha vida. Há 
muito tempo a gente luta por 
um financiamento no banco. O 
banco exige este documento".

"Fiz questão de vir aqui hoje 

de gastos com combustíveis, 
diárias, materiais de consu-
mo, água, energia, telefone, 
horas extras e até demissão 
de pessoal, conforme o caso.

Conforme Arival, estas 
medidas são absolutamente 
necessárias para manter as 
finanças do município em or-
dem. “Para não prejudicar os 
serviços essenciais prestados 
à população, precisamos to-
mar algumas decisões”, evi-
denciou.

Outro elemento preocupan-
te são os índices obrigatórios 
fiscalizados pelo Tribunal de 
Contas do Estado (TCE) e dos 
Municípios (TCM), que ficam 
no encalço dos gestores dos 
municípios, principalmente 
com relação ao gasto com 
pessoal (salários e encargos). 
De acordo com o gestor, o ín-
dice obrigatório de pessoal 
da Prefeitura de Buritirama, 
já está acima do máximo per-
mitido pela Lei de Responsa-
bilidade Fiscal. Por tal moti-

para realizar, inaugurar estas 
ações e serviços que melhora-
ram a vida das pessoas desta 
terra. Nossa intenção é que, 
trabalhando juntas, a Polícia 
Militar possa realizar melhor 
o trabalho preventivo, com 
ações mais ostensivas e a Po-
lícia Civil, com o seu trabalho 
investigativo", disse.

Posteriormente, o gover-
nador e sua comitiva, acom-
panhados do prefeito Arival 
Viana visitaram o Colégio 
Estadual Antônio Rodrigues 
Viana (Cearv), onde estudam 
685 alunos do ensino médio. 

vo, a Prefeitura não poderá 
nomear funcionários, e só 
serão concedidas em caráter 
excepcional e autorizadas 
expressamente pelo prefeito, 
promoções, aumentos, horas 
extras, dentre outras despe-
sas relacionadas diretamente 
à folha de pagamento, além 
de diárias e passagens.

O clima de insegurança e 
receio diante do crescimen-
to da inflação, a corrupção 
instalada e o declínio da eco-
nomia no país, refletem dire-
tamente nos pequenos muni-
cípios como o de Buritirama, 
que têm como principal ar-
recadação, as transferências 
constitucionais, como o FPM.

O prefeito pede a com-
preensão e o empenho de to-
dos, no tocante a redução de 
gastos, e acredita que o país 
encontrará o caminho certo 
para sair da crise, tirando as-
sim, os municípios do atoleiro 
financeiro em que se encon-
tram.

A comitiva foi recepcionada 
por professores, diretores e 
um coral de estudantes da 
unidade escolar.

Participaram também da 
cerimônia de inauguração 
o comandante geral da Po-
lícia militar da bahia, cEl 
anselmo brandão, o delega-
do geral da Polícia civil, dr. 
bernardinho filho e o diretor 
do departamento de Polícia 
técnica, Elson da silva, além 
de deputados federais, es-
taduais, secretários munici-
pais, prefeitos e vereadores 
da região.

Da Redação com informações Ascom

O 
prefeito de Buriti-
rama, Arival Viana 
decidiu cortar des-
pesas da administra-

ção pública para lidar com a 
crise financeira. O assunto foi 
debatido com secretários, ve-
readores, diretores e coorde-
nadores no dia 25 de agosto.

Na oportunidade, Arival 
apresentou a queda da recei-
ta municipal, com a redução 
drástica nos repasses do Fun-
do de Participação dos Muni-
cípios (FPM), Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica (Fundeb), 
Piso da Atenção Básica (PAB), 
dentre outros recursos, bem 
como, a elevação de custos da 
energia elétrica, água, com-
bustível, produtos alimentí-
cios e outras despesas, situa-
ção esta que poderá ocasionar 
um colapso financeiro nas 
contas públicas municipais.

A folha de pagamento do 

Da Redação com informações Secom

C
om população es-
timada em 22 mil 
pessoas entre as zo-
nas urbana e rural, 

o município de Buritirama, 
no extremo Oeste do estado, 
recebeu no dia 12 de setem-
bro, um Distrito Integrado de 
Segurança Pública (Disep), 
ação resultante de uma série 
de mecanismos desenvolvida 
pelo Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Se-
gurança Pública (SSP), com 
o propósito de proporcionar 
mais segurança e tranquilida-
de aos cidadãos baianos.

O governador Rui Costa, o 
vice-governador João Leão, 
o secretário Maurício Barbo-
sa e o prefeito de Buritirama, 
Arival Viana participaram da 
inauguração. O novo equipa-
mento de segurança, cons-
truído em parceria com a Pre-
feitura passa a abrigar num 
mesmo lugar, duas das prin-
cipais frentes de trabalho da 
segurança pública - a Polícia 
Civil e a Polícia Militar. 

O Disep conta com aloja-
mentos modernos, setor ad-
ministrativo, salas de espera, 
uma copa para cada polícia, 
sanitários, cela, dentre ou-
tras dependências. O novo 
equipamento proporciona-
rá integração efetiva entre 
os policiais civis e militares, 
além de facilitar o acesso da 
população aos principais ser-
viços disponibilizados pelas 
duas instituições.

De acordo com o secretário 
Maurício Barbosa, novos veí-
culos serão destinados para 

O assunto foi debatido em reunião com secretários, vereadores, diretores e coordenadores

O governado, o vice e o prefeito de buritirama participaram da inauguração

BURITIRAMA

NOvO EquiPamENtO tEm cOmO PrOPósitO PrOPOrciONar mais sEGuraNça E 
traNquilidadE aOs cidadãOs

POlícia judiciária

coordenador da 14a coorpin de irecê, o de-
legado roberto leal informou que o disep bu-
ritirama dispõe de um delegado e um agente 
de polícia. "Os trabalhos da Polícia judiciária 
serão realizados aqui. registros de ocorrência, 
lavratura de prisão em flagrante, conduções e 
prisões. tudo isso vai ser realizado aqui". Ele in-
formou que há ainda a expectativa de a equipe 
ser incrementada, em breve, com um escrivão. 
"Estamos aguardando a convocação dos aprova-
dos no concurso público".

O comandante do destacamento Policial mi-
litar de buritirama, tenente Pm robson castro, 
informou que 11 Pms atuam na unidade que rea-
liza, entre outras ações, o radiopatrulhamento 
24h. "é uma estrutura excelente, que consegue 
juntar as duas forças. como vamos trabalhar 
praticamente vizinhos, acredito que vai haver 
esta integração de forma mais rápida. O traba-
lho deve melhorar com relação ao desenrolar do 
serviço em si".

ASCOM

ASCOM BURITIRAMA
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micareta da independência agita foliões 

festa e animação marcaram o ibotifolia

rantir três dias de folia”, disse 
o prefeito.

Gimar salientou ainda que, 
mesmo em meio à crise, o mo-
tivo para a festa é o contínuo 
fortalecimento da cultura re-
gional, além da movimentação 
da economia local. "Três dias 
de festa com boas atrações, 
mas  respeitando o  nosso limi-
te financeiro," frisou.

A infraestrutura do evento 
foi criteriosamente montada 

de forma a atender ao mais exi-
gente folião.  Em todo circuito 
do calçadão, foram armadas 
barracas padronizadas de be-
bidas e comidas com toda a 
logística, e em seu entorno, 
ambulantes com barracas  
características, segurança, 
stand do SAMU, da secretaria 
da Saúde e banheiros quími-
cos em diferentes lugares.

No camarote oficial, o pre-
feito Gilmar Ribeiro e a pri-

meira dama Silvia Araújo,  re-
cepcionaram as autoridades e 
convidados. Marcaram presen-
ça, os prefeitos de Tabocas do 
Brejo Velho Humberto Pereira 
da Silva (Beto), de Serra Dou-
rada Milton Frota, Muquém do 
São Francisco Márcio Maria-
no, e o de Cristopolis Antônio 
Pereira. O deputado federal 
José Rocha, vereadores dos 
municípios vizinhos também 
prestigiaram o evento.

MOTOCROSS DA 
INDEPENDêNCIA 
O Motocross da Indepen-

dência marcou as comemo-
rações no final de semana. 
Competidores disputaram nas 
categorias nacional e importa-
da. Motos e pilotos entram na 

Combatentes, passando pela 
Avenida JK, rumo a Praça Íves 
de Oliveira durante os dias da 
folia, a exemplo de Babado 
Novo, Luiz Caldas e Black Sty-
le, e ainda atrações regionais 
como a Banda AP69, Banda 
Groove de Luxo, Adriano Casa-
nova e Banda Esquema Holly-
wood, todas contratadas pela 
Prefeitura.

Além de toda animação no 
circuito tradicional, a festa 

pista no dia 5 de setembro. 
A premiação em dinheiro ul-

trapassou os R$ 3,5 mil reais, 

este ano contou ainda com 
dois camarotes privativos.

Para o prefeito Terence Les-
sa, mesmo com dificuldades 
financeiras a festa se tornou 
possível por meio de parcerias 
com a iniciativa privada e que 
a equipe não mediu esforços 
para que a festa transcorresse 
com muita paz e alegria. Se-
gurança completa no percurso 
dos trios elétricos. Segundo 
Lessa, o evento superou todas 
as expectativas, haja vista a 
organização, o planejamento 
e a contratação de grandes 
atrações. 

“Muito organizada, tranqui-

além de troféus. 
As festividades foram encer-

radas no dia 07 com o grande 
desfile cívico das escolas, em 
comemoração a independên-
cia do Brasil. Fez parte do des-
file o tradicional “Reisado” que 
deu um show na Praça Alpinia-
no José Alves - uma manifes-
tação cultural religiosa festiva 
e classificada como folclore; 
praticada pelos adeptos e sim-
patizantes do catolicismo.

la, segura. Centenas de cida-
dãos de todo o Brasil conhe-
ceram e curtiram nossa festa, 
levando belas recordações. 
Ibotiramenses que aproveitam 
a oportunidade para rever ami-
gos e familiares. Uma mega or-
ganização e uma grande festa 
promovida pela Prefeitura, com 
o apoio de empresas privadas, 
objetivando gerar entreteni-
mento e aquecer a economia”, 
disse o prefeito destacando 
ainda que durante os dias de 
folia foram gerados centenas 
de empregos, sem falar na lu-
cratividade aos hotéis, bares, 
restaurantes e lanchonetes.

Cheilla Gobi

E
m meio a crise econô-
mica, a Prefeitura de 
Brejolândia tenta dri-
blar as adversidades e 

realiza mais uma edição de um 
dos mais animados eventos 
festivos do calendário social 
do município – A Brejofolia. 

A Micareta da Independên-
cia agitou os foliões nos dias 
04, 05 e 06 de setembro com 
o mesmo brilho das edições 
anteriores. Artistas como Mar-
quinhos Bahia, Saiddy Bamba, 
Kebraê, Banda Perfil, Toinho 
e Cia, Babado Novo, Kebrada 
Lokka, Vento em Popa, Guig 
Ghetto, Thiago Mendes e O 
Poderoso foram as atrações 
responsáveis pela animação 
da festa.

O carnaval fora de época 
está em sua terceira edição e, 
pela sua alegria e agitação, já 
se transformou em uma tra-
dição na cidade e envolve a 
população de Brejolândia e de 
toda a região.

O prefeito Gilmar Ribeiro re-
gistrou que esse ano, apesar 
das dificuldades financeiras, a 
festa superou as adversidades 
com organização, seriedade 
e dedicação. “Realizamos o 
evento com a mesma grande-
za de 2013 e 2014. E em meio 
a crise, a organização do even-
to procurou alternativas para 
superar as adversidades e ga-

Cheilla Gobi

A 
Micareta 2015 já dei-
xa saudade. Os dias 
da festa foram reple-
tos de muita anima-

ção e expectativa. A cada ano 
se consolidando no cenário 
festivo do Oeste do estado, o 
Ibotifolia - carnaval fora de 
época aconteceu nos dias 28, 
29 e 30 de agosto, no municí-
pio de Ibotirama e atraiu cerca 
de 15 mil pessoas. 

Para este ano, a organiza-
ção incrementou na organiza-
ção do evento com intuito de 
ver os foliões brincar e correr 
atrás do trio elétrico de forma 
organizada e com muita segu-
rança. 

A micareta realizada pela 
Prefeitura paralelamente aos 
festejos de aniversário da ci-
dade já se transformou em um 
movimento cultural e festivo 
da cidade e todos os anos con-
ta com as tradicionais bandas 
baianas e incrementada pelas 
atrações regionais e esperada 
por foliões de toda região e até 
mesmo de outros estados.         

Bandas de peso se apresen-
taram para o folião pipoca no 
circuito tradicional da Iboti-
folia, saindo da Avenida Ex-

O prefeito recepcionou autoridades e convidados

bandas de peso se apresentaram 

O reisado fez parte do desfile 
tradicional "7 de setembro"

BReJOLÂndIA

IBOTIRAMA

O carNaval fOra dE éPOca Em sua tErcEira EdiçãO já sE traNsfOrmOu Em uma tradiçãO Na cidadE

baNdas dE PEsO sE aPrEsENtaram Para O fOliãO PiPOca duraNtE Os três dias da 
micarEta, a ExEmPlO dE babadO NOvO, luiz caldas E black stylE

Muita alegria e agitação durante os três dias de festa

Prefeito Gilmar Ribeiro e a primeira dama Silvia Araújo

Prefeito Terence lessa também entrou na folia

O evento atraiu cerca de 15 mil pessoas

FOTOS: MARCO AURÉLIO E JAYME MODESTO

EDILSON ZOOM
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encontro de cotegipanos & Descendentes 
reúne centenas de pessoas

câmara assina acordo de cooperação 
técnica da rede Legislativa de tv Digital

Motta apostou no sucesso do 
segundo encontro, e o resulta-
do foi satisfatório.  

“Muitos foram estudar ou 
trabalhar em outras cidades e 
dificilmente se encontravam 
para conversar. Daí partiu uma 
ideia de realizar um encontro 
com a participação de todos 
- uma festa de grande nível, 
onde cotegipanos que não se 
viam há mais de 20, 30 e 40 
anos tiveram a oportunidade 
de se reencontrar, divertirem e 
matar a saudade”, disse Motta. 

Ao reencontrar os amigos, o 
cotegipense Gesse Coité não 
conseguiu conter a emoção. 
Em um desabafo emocionado 
relembrou de vários momen-
tos importantes de sua vida e, 
do sentimento de amizade que 
nutre ainda hoje por pessoas 
conhecidas nos tempos de in-

sinal da TV Câmara e das TVs 
legislativas parceiras e fazer 
com que cada cidadão barrei-
rense acompanhe diretamen-
te os trabalhos do parlamento, 
ampliando a transparência e a 
participação popular no Poder 
Legislativo.

O secretário de Comunica-
ção da Câmara, deputado Cle-
ber Verde (PRB-MA), disse que 
a Rede Legislativa é uma opor-
tunidade para que o vereador 

A tramitação é célere”, afir-
mou o deputado.

O projeto criado e adminis-
trado pela Câmara dos Depu-
tados, prevê a subdivisão de 
um canal digital em quatro, 
por meio da multiprograma-
ção: dois nacionais (TV Câma-
ra e TV Senado), um estadual 
(TV Assembleia Legislativa da 
Bahia) e a TV da Câmara de 

fância. 
Adalberto Coelho falou da 

felicidade em reencontrar os 
amigos. “Muitos foram morar 
fora, mas retornaram para Co-
tegipe para esse reencontro 
maravilhoso. Estou muito feliz 
em rever gente que eu não via 
há 20 anos”, externou Adal-
berto. 

Em poucas palavras, o Cel. 
Salomão resumiu o signifi-
cado da palavra reencontro. 
“Reencontro é na verdade a 
gente lembrar que nunca dei-
xamos de estar juntos, que de 
alguma forma, a gente sempre 
esteve ligado. Estamos só re-
cordando o que passou e que 
a gente ainda tem muito pela 
frente”.

Luzia Passos Motta falou 
da emoção em reencontrar os 
amigos e relembrar momentos 

ou deputado estadual possa 
apresentar o resultado de seu 
trabalho, e interagir mais com 
a população, além de possibi-
litar a Câmara dos Deputados 
veicular sua programação no 
município.

“Queremos levar aos muni-
cípios a comunicação pública 
de qualidade, a partir da TV 
digital e das rádios FM. Certa-
mente até o final do ano vão 
ser iniciadas as transmissões. 

Barreiras.
O presidente Carlos Tito 

fez questão de chamar para 
a mesa de assinaturas, todos 
os colegas vereadores que o 
acompanharam na solenidade 
e se emocionou ao falar da tra-
jetória em busca deste impor-
tante veículo de comunicação 
para Barreiras.

“Consolidamos um traba-

lho que se iniciou em janeiro 
de 2013, quando assumimos a 
presidência da Câmara e com 
o apoio dos meus colegas ve-
readores iniciamos os trâmites 
para que a população de Barrei-
ras fosse beneficiada com essa 
grande conquista que é a TV 
Câmara, por isso agradeço aos 
meus colegas vereadores pelo 
apoio constante”, disse Tito.

marcantes. “Aqui eu construí 
muitas amizades, amigos que 
considero irmãos. Lógico que 
a vida nos separou, cada um 
tomou o seu rumo, mas aqui a 
gente se reencontra e relem-
bra dos bons tempos”, eviden-
cia Luzia. 

O prefeito de Cotegipe, Mar-
celo Mariani prestigiou a fes-
ta, e mostrou-se gratificado 
pelo grande número de cotegi-
penses distantes, mas que se 
fizeram presentes ao grande 

encontro, que mais uma vez 
foi coroado de sucesso.

A ex-prefeita Solange Ma-
riane, com muito entusiasmo 
disse que a festa a faz reviver 
novamente os tempos de ju-
ventude. “É muito gostoso mo-
mentos como este, é como se 
a gente voltasse aos 17 anos, a 
melhor idade possível”, exem-
plifica Solange.  

Motta disse que o objetivo 
foi alcançado já que era exa-
tamente o de “preencher uma 

lacuna” latente na distância 
que separa os filhos da terra, 
proporcionando o reencontro 
e convívio entre as famílias e 
amigos, residentes e, os que 
estão fora, e ao mesmo tempo 
reforçar o espírito e o senti-
mento de união e os laços de 
amizade, reafirmando assim o 
propósito.  

“Promovemos um momento 
de convívio que certamente fi-
cará na memória destes filhos 
da terra,” assegurou Motta.

Jayme Modesto

A 
noite do dia 05 de 
setembro foi marca-
da por reencontros. 
Centenas de pessoas 

se reuniram no Clube José 
Campos em Cotegipe, para 
uma grande festa intitulada 
de Encontro de Cotegipanos 
& Descendentes, onde reuniu 
amigos que viveram na cida-
de na década de 60, 70 e 80. 
O evento contou com o gran-
de show da banda The Fevers 
e foi marcado pela alegria e 
emoção dos participantes que 
reviveram a década de ouro na 
cidade. 

A busca por melhores colo-
cações de empregos, estudos, 
de uma vida melhor, faz com 
que moradores das pequenas 
cidades brasileiras, principal-
mente as nordestinas, saiam 
para os grandes centros. Em 
Cotegipe não foi diferente. 
Mas como diz no interior: o 
umbigo ficou, a saudade dos 
parentes e dos amigos aperta 
e sempre que possível, eles 
reaparecem.  Pensando em 
dar apoio a esses filhos “pró-
digos”, ou melhor, com intuito 
de oportunizar o reencontro 
de parentes, amigos, conter-
râneos e visitantes, o articu-
lista e dinâmico Jorge Motta 
organizou em 2014, o primei-
ro encontro. Devido o grande 
sucesso da primeira edição, 

Ascom

N
o dia 18 de agosto, 
15 dos 19 verea-
dores de Barreiras 
participaram do ato 

solene, na Câmara dos Depu-
tados em Brasília, para assina-
tura do Acordo de Cooperação 
Técnica da Rede Legislativa de 
TV Digital, que possibilitará a 
implantação da TV Câmara de 
Barreiras.

O evento que foi prestigiado 
pelos deputados federais João 
Bacelar (PR), Tia Eron (PRB), e 
Lúcio Vieira Lima (PMDB), lo-
tou as dependências do audi-
tório estúdio da Secretaria de 
Comunicação da Câmara dos 
Deputados. Assinaram o Acor-
do de Cooperação Técnica que 
autoriza o início das transmis-
sões, a Câmara de Barreiras e 
mais nove de diversos estados 
brasileiros, incluindo Feira de 
Santana e Teixeira de Freitas 
na Bahia.

O objetivo é universalizar o 

O evento organizado por Jorge Motta contou com o show da 
banda The Fevers

Centenas de pessoas prestigiaram o encontro

15 dos 19 vereadores participaram do ato solene em brasília

COTeGIPe

BARReIRAs

O EvENtO cONtOu cOm O GraNdE shOw da baNda thE fEvErs E fOi marcadO PEla alEGria 
E EmOçãO dOs ParticiPaNtEs quE rEvivEram as décadas dE 60, 70 E 80

INFORME PUBLICITÁRIO

JAYME MODESTO

ASCOM
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instalação da 1ª vara de conflito agrário 
marca novos investimentos no oeste

psDB anuncia carlos tito pré-candidato a prefeito de Barreiras

Redação com informações TJBA

F
oi instalada em Barrei-
ras, no Oeste baiano, 
no dia 31 de agosto, 
a 1ª Vara Regional de 

Conflito Agrário e Meio Am-
biente, a primeira na Bahia, 
atendendo a uma antiga rei-
vindicação da região. 

Competência - A 1ª Vara 
Regional de Conflito Agrário 
e Meio Ambiente, prevista na 
Lei de Organização Judiciá-
ria (LOJ), desde 2007, mas só 
agora implantada, tem com-
petência para julgar os confli-
tos de natureza fundiária e os 
ilícitos contra o meio ambien-
te, ressalvada a competência 
da Justiça Federal.

A comarca também ganhou 
a Segunda Vara Criminal, a 
Vara de Infância e Juventude 
e a Turma Criminal da Câmara 
do Oeste, investimentos que 
vão agilizar a prestação ju-

Cheilla Gobi

O 
Presidente do Par-
tido da Social De-
mocracia Brasileira 
(PSDB) de Barreiras, 

Caduda Braga, anunciou du-
rante uma coletiva de impren-
sa realizada no dia 15 de se-
tembro, no Hotel Morubixaba, 
o pré-candidato do partido 
para disputar a Prefeitura 
de Barreiras nas eleições de 
2016. A sigla divulgou a fi-
liação e a pré-candidatura do 
vereador e atual presidente da 
Câmara, Carlos Tito.

O presidente municipal do 
partido, Caduda Braga explica 
que a escolha se deu levan-
do-se em conta, a trajetória 
do pré-candidato na política 
e nos movimentos sindical e 
social locais.

“Temos trabalhado silen-
ciosamente, mas com o firme 
propósito de reestruturar nos-
so partido, de modo a fazer jus 
a sua história no município. 
O PSDB é responsável pelas 
melhores administrações que 
Barreiras já experimentou nos 
últimos anos e com o apoio e 
a generosidade da nossa po-
pulação ofertaremos a opor-
tunidade do reencontro com 
uma gestão digna”, destacou 
Caduda.

Durante o anúncio do nome 
de Tito como o pré-candidato 
tucano, o presidente do PSDB 
em Barreiras que tinha o 
nome cogitado, destacou que 
abriu mão de uma possível 
candidatura, tendo em vista 
que o partido tem um nome 
forte e com respaldo do grupo 
político.

BARReIRAs

1ª vara tErá atribuiçãO Para julGar Os cONflitOs dE NaturEza fuNdiária E Os ilícitOs cONtra O 
mEiO ambiENtE, rEssalvada a cOmPEtêNcia da justiça fEdEral

O aNúNciO fOi dadO duraNtE ENtrEvista cOlEtiva NO dia 15/09, NO hOtEl mOrubixaba

risdicional em Barreiras e, no 
caso da câmara, em mais 19 
comarcas da região.

Na solenidade de instalação 
das unidades judiciais foram 
inauguradas ainda as obras 
de reforma do fórum da co-
marca Tarcílo Vieira de Melo. 
O investimento é de R$ 550 
mil. O prédio, de dois pavi-
mentos, estava abandonado. 
A reforma geral compreendeu 
a demolição de parte da estru-
tura que estava comprometi-
da, novo piso, a recuperação 
de paredes que estavam com 
infiltração e de todas as redes 
elétrica e lógica.

O presidente da Câmara de 
Vereadores de Barreiras, Car-
los Tito Cordeiro participou da 
solenidade ao lado do presi-
dente do Tribunal de Justiça 
da Bahia, o desembargador 
Eserval Rocha e do presidente 
da Câmara Especial do Extre-
mo Oeste, o desembargador 

“Tito tem uma história de 
luta e trabalho prestado no 
município, no entanto, está 

Baltazar Miranda Saraiva. 
Para o presidente Tito, o de-

sembargador presidente do TJ/
BA, Eserval Rocha que já foi 
juiz em Santana e substituto 

em Barreiras na década de 80, 
marca de maneira honrosa a 
população e todo o Oeste da 
Bahia com sua gestão. “É notó-
rio o seu empenho em promo-

ver aos barreirenses e oestinos, 
uma melhor prestação jurisdi-
cional, esforço visível na cria-
ção e instalação da Câmara do 
Oeste, na construção do novo 

fórum e ampliação das varas 
como as que hoje se instalam. 
Mas também em sua determi-
nação em promover o deslo-
camento de sua comitiva por 
meio terrestre, conhecendo 
com detalhes nossa região e os 
desafios enfrentados por suas 
comarcas. Dentre todos, Eser-
val Rocha é o presidente que 
mais trabalhou pelo fortaleci-
mento do Poder Judiciário em 
Barreiras e no Oeste, por isso 
merece os nossos aplausos e 
agradecimentos,” evidencia.

Tito destacou ainda o esfor-
ço da sociedade local e regio-
nal capitaneados pela Ordem 
dos Advogados - OAB Sub-
seção Barreiras, que através 
de sua presidente Cristiana 
Matos Américo, foi capaz de 
mobilizar a sociedade através 
de dois importantes manifes-
tos e assim atrair a atenção 
do Tribunal de Justiça para as 
demandas.

mais bem posicionado neste 
momento para esta candida-
tura de 2016. A capacidade 

de gestão, o zelo pela coisa 
pública, a forma transparente 
em administrar e o espírito pú-
blico e democrático que tem 
demonstrado a frente da Câ-
mara de Barreiras nos enche 
de orgulho e de esperança, o 
que deixa claro seu preparo 
para ser o próximo prefeito de 
nossa cidade”, explica Braga.

De acordo com presidente 
do partido, o ato de filiação 
deve acontecer ainda este 
mês e que assim como Tito, 
outros nomes de grande valor 
também virão para reerguer o 
PSDB e colocar em uma posi-
ção de destaque a serviço do 
povo de Barreiras.

Caduda conta ainda, que 
assim como em Barreiras, 
o partido pretende disputar 
também em Barra, Baianópo-
lis, Angical, Luís Eduardo Ma-
galhães, São Desidério, San-

ta Rita de Cássia. “Estamos 
trabalhando nas filiações. O 
PSDB vem com a preocupa-
ção em oferecer e de ofertar a 
cada município da região uma 
alternativa de alinhamento 
que defenda o nosso partido”, 
concluiu Caduda Braga.

Militância de Carlos Tito
Carlos Tito foi Presidente 

da Associação dos Moradores 
do Bairro Vila Brasil por três 
mandatos, onde uma de suas 
maiores conquistas foi à fun-
dação da Rádio Comunitária 
Nova FM 104,9.

Tendo sempre como desta-
que sua luta pela municipa-
lização e maior qualidade do 
serviço de água e esgoto de 
Barreiras, sendo autor da ação 
civil pública que combateu a 
cobrança ilegal de 80% da ta-
rifa de esgoto. O que o levou a 
condição de Superintendente 
da Autarquia SANAB – Sanea-
mento Básico do Município 
de Barreiras de 2007 a 2008, 
quando o município assumiu 
o sistema. Atualmente é autor 
de uma ação perante a Justiça 
Estadual para anular a reno-
vação da concessão à Embasa 
dos serviços de água e esgoto 
até 2041, por ser repleta de 
ilegalidades.

Na vida pública, os princi-
pais feitos de Tito como verea-
dor, tendo sido autor de im-
portantes matérias a exemplo 
da Resolução nº 058/2013, 
de 10 de julho de 2013, que: 
“Dispõe sobre a criação da TV 
Câmara e da Rádio Câmara 
do Poder Legislativo Muni-
cipal de Barreiras”; da Lei nº 
1.077, de 03 de junho de 2014 
que: "Cria o Canal Cidadania 

de Barreiras e dá outras pro-
videncias"; Autor da lei dos 
Mototaxistas; Autor da lei que 
instituiu o Estatuto do Idoso; 
Autor da lei que define a pro-
teção do Patrimônio Histórico 
e Cultural de Barreiras; Autor 
da lei da meia-passagem para 
os estudantes; Eleito e ree-
leito presidente da Câmara 
de Barreiras para os biênios 
2013/2014 e 2015/2016; Ins-
tituiu a transmissão das ses-
sões via rádio pela Rádio Bar-
reiras, Nova FM e Rádio Vale 
do Rio Grande, demonstrando 
na prática seu compromisso 
com a transparência no exer-
cício da vida pública; implan-
tou de fato a Tribuna Popular 
e o Diário Oficial Impresso na 
Câmara de Vereadores, dentre 
outras ações.

Tendo seu trabalho reco-
nhecido com as seguintes 
menções honrosas: Amigo 
dos Mototaxistas de Barreiras; 
Moção de Congratulação da 
Câmara Municipal de Itabera-
ba; Diploma da Ordem do Rio 
Grande concedido pelo Exér-
cito Brasileiro; Diploma do 
Ministério da Defesa; Prêmio 
do 1º Encontro da Maçonaria 
do Oeste do Estado da Bahia; 
Comenda Amigo do 10º Ba-
talhão da Polícia Militar da 
Bahia 2015; Moção de Aplau-
sos da Câmara Municipal de 
Barreiras pela Implantação 
do Comitê Regional do Oeste 
da Bahia pela Federalização 
da Educação Básica no Bra-
sil; Moção de Aplausos pela 
implantação da TV Câmara 
de Barreiras e demais canais 
públicos da Rede Legislativa 
Nacional entre outras.

Presidente da Câmara de barreiras participou da solenidade ao lado do presidente do TJbA e 
o presidente da Cãmara Especial do Extremo Oeste

Presidente do PSDb de barreiras Caduda braga

Pré-candidato pelo PSDb Carlos Tito

ASCOM CÂMARA / BARREIRAS

ASCOM CÂMARA / BARREIRAS
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exclusividade a 60ª edição e 
ainda desfiles de moda – bele-
za estilo e tendências, e ainda 
o show da dupla, Henrique e 
Ruan e também do DJ Charles, 
causando uma grande movi-
mentação nos charmosos am-
bientes do local. 

A popularidade do empresá-
rio é notória e pôde ser mensu-
rada pelo número de pessoas 
que compareceram ao evento. 
Foi uma noite épica. A elegân-
cia, beleza e bom gosto foram 
marcantes no evento. A Oran-
ge, famosa pelo seu nível de 
qualidade, de excelente teor 
social, sendo uma mídia muito 
influente, quando o quesito é 
sociedade, trouxe para esse 
grupo um evento que há muito 
tempo era desejado.

O evento contou com a par-
ceria das empresas Live Pro-
duções, Agência Immagine, 
Huba Strike e Jô Castro asses-
soria em eventos. O momento 

fashion do desfile teve a par-
ticipação da Colcci, Carinha 
de Anjo, Suíça, Zhagaia, Fabi 
Semi Joias, Realce, Hortelã, 
Animália e Afrodite. 

“Gostaria de agradecer nos-
sos patrocinadores e parceiros 
que contribuíram para a gran-
diosidade do evento e acredi-
tam no sucesso da Orange, na 
competência da revista e do 
pioneirismo do seu segmen-
to”, agradeceu o diretor da re-
vista Ângelo Cornelli.

A REvISTA
Com sua primeira edição 

lançada em 15 de setembro de 
2009, a Revista Orange entrou 
no mercado editorial de Luís 
Eduardo Magalhães com a in-
tenção de suprir a necessida-
de de uma publicação perió-
dica, com conteúdo interativo, 
jovem e antenado. 

Com o sucesso obtido na 
cidade, a Orange expandiu 
suas fronteiras para a cidade 
de Barreiras. Atualmente são 
60 edições em Luís Eduardo e 
29 no município de Barreiras 
tornando-se, a maior revista 
“social” do Oeste da Bahia.

Jayme Modesto

A 
Revista Orange cele-
brou com muita so-
fisticação e glamour 
seis anos de história, 

em Luís Eduardo Magalhães. 
O espaço Rit’s Spot Músic foi 
o belíssimo palco eleito para 
comemorar a festa, promo-
vida pelo empresário Ângelo 
Cornelli, diretor da revista, no 
dia 11 de setembro. Cerca de 
300 ilustres convidados pres-
tigiaram o evento, oportuni-
dade esta, para cumprimentar 
os anfitriões, desfrutar bons 
momentos e degustar um be-
líssimo coquetel, o que dei-
xou o ambiente num clima de 
agitação social que há muito 
tempo não era visto.

O objetivo da festa foi ce-
lebrar com leitores, anun-
ciantes, jornalistas e amigos, 
os seis anos da revista. Os 
convidados conferiram com 

O eventO fOi marcadO pela 
descOntraçãO e interaçãO 

entre Os presentes

plenária do pHs conclama por mudança
Cheilla Gobi

C
erca de 400 pessoas 
participaram da Ple-
nária Regional do 
Partido Humanista 

da Solidariedade (PHS), rea-
lizada no dia 03 de setembro, 
na Câmara de Vereadores, em 
Barreiras. O encontro liderado 
pelo presidente municipal, 
Alcione Rodrigues, vereador 
líder da oposição, teve como 
objetivo discutir ações em 
busca do fortalecimento do 
partido para as eleições de 
2016.

O encontro contou com a 
participação do presidente 
nacional do partido Eduardo 
Machado, o presidente nacio-
nal do Núcleo Jovem da sigla 
Gustavo Roriz e do presidente 
estadual Júnior Muniz e di-
versas autoridades políticas 
e simpatizantes de Barreiras 
e região. 

Para Alcione, a presença 
maciça nesta plenária é o re-
conhecimento do trabalho 
que o partido vem desenvol-
vendo. “Foi uma plenária, 
participativa. A presença do 
povo demonstra que temos 
seguido o caminho certo em 
nossas ações. Em Barreiras há 
necessidade de uma mudança 

BARReIRAs

ENcONtrO OcOrrEu Em barrEiras E tEvE a ParticiPaçãO dE ParlamENtarEs E filiadOs da rEGiãO

radical nos rumos do governo 
e vamos trabalhar para trans-
formar a nossa cidade”, disse 
Alcione. 

Na próxima disputa, a pro-
messa da regional é que o par-
tido eleja prefeitos e verea-
dores solidaristas em toda a 
região. Segundo Alcione, seu 
papel é de trazer novas lide-
ranças para o partido, princi-
palmente os jovens, que serão 
fundamentais neste processo. 
“Esperamos um grande núme-
ro de vereadores eleitos pelo 
PHS em 2016, para trabalhar-
mos juntos pelo bem da nossa 
cidade”, enfatizou o presiden-
te municipal.

O presidente nacional do 
partido Eduardo Machado fa-
lou do planejamento do par-
tido para o fortalecimento e 
que, a preocupação hoje é a 
qualidade de seus quadros e 
não da grandeza em números. 

Machado disse ainda que 
nem a executiva nacional e 
nem a estadual irão intervir 
nas decisões tomadas pela a 
executiva municipal para as 
eleições municipais de 2016. 

“Marcharemos para as pró-
ximas eleições tendo total li-
berdade em decidir os rumos 
do partido na região”, afirmou 
Alcione.

Conforme Júnior Muniz, as 
plenárias ocorrerão até o final 
do mês de setembro e frisou a 
importância na realização. “As 
plenárias servem para que as 
executivas estadual e nacio-
nal conheçam a realidade do 
partido nos interiores dos es-
tados, fortalecendo cada vez 
mais a sigla”, explicou.

revista celebra cOm glamOur
O aniversáriO de seis anOs

Orangerevista

UM MANDATO DE 
MUITAS AÇõES

No primeiro bienal dessa legislatura, o vereador Alcio-
ne Rodrigues foi presidente da Comissão Permanente de 
Infraestrutura, Transportes e Obras, hoje líder da oposi-
ção, o parlamentar se destaca em seus pronunciamen-
tos firmes em prol da população, conquistando respeito 
e admiração dos seus pares.

Alcione foi um dos primeiros a defender o não au-
mento da passagem de ônibus. Fiscalizou e constatou 
a precariedade dos serviços nas linhas dos ônibus. O 
vereador também foi um dos pioneiros a encarar a luta 
pela proibição da cobrança da taxa de esgoto. Tem se 
destacado ainda pelas fiscalizações em postos de saú-
de, escolas, casas populares do Programa Minha Casa 
Minha Vida e estradas. O vereador garante que pretende 
manter este ritmo durante todo o mandato e que estará 
sempre a disposição da população, honrando cada voto 
recebido.

Diversas autoridades políticas e simpatizantes participaram do evento

Presidente do PHS em 
barreiras Alcione Rodrigues

O encontro contou com a participação do presidente nacional do 
partido, o presidente do Núcleo Jovem e o presidente estadual

ARQUIVO PESSOAL DO VEREADOR ALCIONE
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modernização e segurança no trânsito

audiência discute plano de resíduos sólidos

JAyMe MoDeSTo

A 
Prefeitura de Barrei-
ras desenvolve ações 
voltadas à promoção 
de um trânsito mais 

seguro para a população des-
de 2014, para dar mais fluidez 
e segurança ao tráfego de veí-
culos no município. Entraram 
em funcionamento, este mês, 
seis novos semáforos, estes lo-
calizados na Rua Capitão Ma-
noel Miranda, no cruzamento 
com a Rua Coronel Magno, 
com isso, aquela via soma cin-
co conjuntos de sinalizadores 
de tráfego, que funcionam nos 
cruzamentos com as ruas Flo-
riano Peixoto, Barão de Cote-
gipe, Coronel Magno, Princesa 
Isabel e Dom Pedro II, como 
também foi feita a pintura das 
faixas de pedestres nas aveni-
das principais e a construção 
de mais uma rotatória no bair-
ro Vila Amorim. 

O novo sistema de semá-
foros são equipamentos in-
teligentes, com cronometro 
indicativo de tempo para os si-
nais verde e vermelho, painéis 
informativos e controladores 
eletrônicos, que avaliam os 

RiCARDo MACiel

U
ma Audiência Públi-
ca para a criação do 
Plano Municipal de 
Saneamento Básico 

e Plano de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos foi realizado 
em Tabocas do Brejo Velho no 
início do mês de agosto. Promo-
vida pela Prefeitura, através da 
Secretaria Municipal de Admi-
nistração e da Conceitus Con-
sultoria Ambiental, o encontro 
frisou a questão dos resíduos 
sólidos, assunto debatido em 
audiências e conferências de 
todo o país, devido aos pro-
blemas dos municípios com o 
destino final do lixo produzido. 
A de Tabocas não foi diferente, 
foi uma manhã de debates em 
busca de soluções para a ques-
tão principal: A melhor forma 

BARReIRAs

TABOCAs dO BReJO veLHO

NOvOs sEmáfOrOs E uma NOva rOtatória GaraNtEm sEGuraNça E aGilidadE NO trâNsitO dE barrEiras

saNEamENtO básicO E a GEstãO iNtEGrada dE rEsíduOs 
sólidOs fOram tEmas dEbatidOs duraNtE O ENcONtrO

tempos de parada. Na primei-
ra etapa foram substituídos 
18 semáforos da BR 242, no 
trecho da Avenida Antônio 
Carlos Magalhães, Cleriston 
Andrade e Benedita Silveira.

Na sua primeira gestão, o 
prefeito Antônio Henrique, 
implantou os primeiros semá-
foros. Na atual ele vem am-
pliando o sistema de sinaliza-
ção e melhorando o trânsito 
da cidade e acompanhando de 
perto, o trabalho nas ruas de 
Barreiras. “Acompanhei a ins-
talação dos primeiros semáfo-
ros de Barreiras 1997/2000 e 
agora estamos trabalhando na 
instalação dos novos equipa-
mentos, tenho certeza de que 
o trânsito será melhor depois 

da modernização do sistema”, 
disse Antonio Henrique.

Devido ao grande tráfego 
de veículos nas imediações 
do Bairro Vila Amorim, a Pre-
feitura de Barreiras investe 
na construção de uma rota-
tória em umas das principais 
vias de acesso à localidade. 
O serviço está sendo execu-
tado pela equipe da Secre-
taria Municipal de Serviços 
Públicos e Transporte. “Aqui 
temos trânsito intenso dos 
moradores dos bairros ás mar-
gens da rodovia e também dos 
viajantes que passam pela BR 
135. A Prefeitura continua in-
vestindo muito no trânsito da 
cidade para torná-lo cada vez 
mais seguro sem prejudicar a 

fluidez do tráfego”, disse o se-
cretário de Serviços Públicos 
e Transporte, João Muniz.

No início do ano, a Prefei-
tura entregou a rotatória da 
BR 242, em frente as conces-
sionárias, Primavia e Buritis e 
mais uma deve ser construída 
na entrada da Vila Nova até o 
final do mandato do prefeito 
Antonio Henrique. 

O programa de melhoria do 
trânsito deve continuar, alcan-
çando inclusive, os bairros.

As intervenções feitas pela 
Prefeitura para melhorar o 
trânsito da cidade, também 
vêm deixando a cidade com 
aspecto de organização e mo-
dernidade. De acordo como 
Muniz, as mudanças têm sur-
tido efeito positivo, o trânsito 
passou a fluir melhor com a 
implantação dos semáforos e 
com o contorno viário e que 
agora a Prefeitura está voltan-
do a atenção para melhorias 
nos bairros.  “As ações aten-
dem a proposta do prefeito 
Antônio Henrique de tornar 
Barreiras uma cidade moder-
na, com trânsito ágil e segu-
ro”, frisou o secretário de Ser-
viços Públicos e Transporte.

Ministro da Suprema 
Corte define o modelo 
de governo no Brasil

JAyMe MoDeSTo

M
inistro do Su-
premo Tribunal 
Federal (STF) e 
vice-presidente 

do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE),  Gilmar Mendes 
sugeriu ao Partido dos Tra-
balhadores (PT) um comba-
te à corrupção, uma varre-
dura a roubalheira que ele 
mesmo instalou no país. A 
reação de Mendes foi pela 
ameaça do PT em proces-
sa-lo por seu voto durante 
julgamento do STF - que por 
oito votos a três barrou as 
doações de empresas nas 
eleições. O ministro diz que 
o PT é governo cleptocrata 
“governo de ladrões”.

“Na verdade o que se ins-
talou no país nesses últi-
mos anos e está sendo reve-
lado na operação Lava Jato 
é um modelo de governan-
ça corrupta, algo que mere-

ce o nome de cleptocracia, 
isso que se instalou”.

Gilmar Mendes acusou 
ainda alguns membros do  
Partido dos Trabalhadores 
de terem se tornado os do-
nos da Petrobras. “Isso está 
evidente, veja o que fizeram 
com a Petrobras! Veja o va-
lor da Petrobras hoje! Por 
isso que se defendem com 
tanta força as estatais. Não 
é por conta de dizer que as 
estatais pertencem ao povo 
brasileiro, porque perten-
cem a eles que se tornaram 
donos da Petrobras. Esse 
era o método de governan-
ça”, desabafa Mendes.

Na avaliação do minis-
tro, infelizmente para eles, 
e felizmente para o Brasil, 
deu errado. Gilmar Men-
des atribui ao PT, à crise 
que abala o país. “Estamos 
nesse caos por conta des-
se método de governança 
corrupta. Temos hoje como 
método de governança um 
modelo cleptocrata”.

Gilmar Mendes disse 
ainda que de acordo com o 
que foi apurado, são R$ 6.8 
bilhões de propina e o par-
tido recebeu mais de R$ 2 
bilhões, com caixa suficien-
te para disputar eleições 
até 2038. Falou ainda que 
a campanha da presidente 
Dilma custou R$ 350,000.

OPINIÃO

de descarte dos resíduos sóli-
dos que o município produz.

A audiência foi realizada 
no Centro Comunitário Padre 
Luís Lintner e teve início por 
volta das 09h30min. O evento 
contou com a presença da en-
genheira ambiental, Rhavena 
Rocha Pereira que representa 
a empresa Conceitus Consul-
toria, idealizadora da audiên-
cia pública. Também estive-
ram presentes, o prefeito de 
Tabocas Humberto Pereira da 
Silva, secretários de governo, 
vereadores, autoridades e po-
pulação em geral.

Na oportunidade, o prefei-
to falou sobre a questão do 
lixo da cidade. “Eu como leigo 
nesta questão ambiental, ten-
tei rever um lugar para fazer a 
mudança de local do lixo e fiz. 
Algumas pessoas me pergun-

tam se o lixão vai continuar 
onde está, mas eu particular-
mente ainda não sei. Em todo 
o município, o lugar mais viá-
vel que encontrei foi no Barro 
Alto, por ser um local próximo 
da sede, de fácil acesso para o 
transporte do lixo. Eu tive que 
tomar essa decisão porque eu 
poderia ser denunciado por 
improbidade administrativa. 
Contratamos uma empresa 
especializada que conta com 
profissionais como: engenhei-
ro ambiental, geólogo e sani-
tarista, todos eles estão exa-
minando o terreno para ver se 
é adequado para fazer o aterro 
sanitário. O antigo lixão estava 
totalmente irregular e tivemos 
que mudar, para o município 
não sofrer consequências ain-
da piores”, frisou Beto.

O secretário de Administra-
ção e coordenador do Comitê 
responsável pela criação dos 
planos, Benvindo Modesto de 
Oliveira destacou a importân-
cia da primeira audiência para 
a criação dos Planos Munici-
pais de Saneamento Básico e 
Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos. Falou também sobre 
o assunto mais polêmico, ci-
tando a capital federal como 
exemplo.

“Brasília é a capital com o 
maior lixão a céu aberto do 
país, que fica a menos de 15 
quilômetros da Esplanada dos 
Ministérios. Portanto, não é 
só Tabocas que enfrenta pro-
blemas, mas o prefeito está 

empenhado para que os pro-
blemas sejam solucionados e 
precisamos do apoio de toda a 
população para que realmen-
te esse trabalho possa ser fei-
to”, disse Benvindo.

Essa primeira audiência tra-
tou de um conjunto de ações 
para preservar o meio ambien-
te e assim prevenir doenças, 
promovendo a saúde e o bem 
estar da população. No Brasil, 
o saneamento básico é direito 
assegurado pela constituição e 
definido pela Lei 11.445/2007 
como conjunto de serviços, in-
fraestrutura e instalações ope-
racionais de abastecimento 
de água potável, esgotamento 
sanitário, limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos, 
drenagem e manejo de águas 
pluviais urbanas.

A engenheira ambiental 
Rhavena Rocha, que coorde-
nou a audiência explicou pas-
so a passo sobre os dois planos 
- Saneamento Básico e o de 
Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos. Ouve debates com 
os participantes sobre alguns 
pontos que mais interessaram 
aos presentes. A organização 
do evento considerou positivo 
esse primeiro encontro. Novos 
debates entre o poder público 
e a sociedade, devem acon-
tecer, para juntos chegarem 
a construir soluções práticas 
para a melhoria dos serviços 
de saneamento básico e o 
melhor descarte dos resíduos 
sólidos do município.

DIRCOM

RICARDO MACIEL

REPRODUÇÃO

Prefeito vem acompanhando de perto o trabalho nas ruas

A audiência foi realizada no Centro Comunitário Padre luís lintener

Gilmar Mendes

Entraram em funcionamento seis novos semáforos 
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prefeitura inaugura a reforma e 
ampliação do centro de saúde

Dificuldades superadas com gestão 
competente e participativa

PrEsidENtE fala das dificuldadEs Em Equilibara as cONtas da câmara

agosto, a reforma e ampliação 
do Centro de Saúde Municipal 
Jandira Silva de Oliveira, com 
investimento de R$ 287.735,53 
— um convênio com o Governo 
Federal/Ministério da Saúde e 
recursos da Prefeitura.

Segundo informações da 

é a forma correta. É isto que 
os cidadãos e os eleitores ca-
napolenses esperam de todos 
nós enquanto vereadores, in-
dependente da sigla partidá-
ria”, salientou.

Alvino falou ainda da im-
portância em manter um bom 
relacionamento com o execu-
tivo. “Um passo importante a 
ser dado, e tenho procurado 
dar o pontapé inicial nessa 
questão, é buscar um rela-
cionamento respeitoso com 
o Poder Executivo. Como o 
Legislativo é o fiscal do Poder 
Executivo é comum que em 
vários municípios, e também 
na esfera estadual e federal, 
ocorram atritos entre esses 

Cheilla Gobi

O 
Prefeito de Wander-
ley, José Concei-
ção dos Santos (Zé 
Bomba), juntamente 

com a sua equipe de traba-
lho, inaugurarou, no dia 31 de 

JAyMe MoDeSTo

A
o retomar os tra-
balhos do segundo 
semestre de 2015, o 
presidente da Câma-

ra de Vereadores de Canápolis, 
Alvino de Oliveira Alves, falou 
das dificuldades enfrentadas 
nos últimos meses da gestão, 
além de fazer uma projeção 
não muito animadora para 
este segundo semestre. 

Alvino disse que um dos 
principais problemas que vem 
enfrentando é com a dificul-
dade em equilibrar as contas, 
devido a restrição de recursos, 
principalmente com a entrada 
de mais um vereador, em de-
corrência da saída do verea-
dor Charles para a secretaria 
de Saúde, mas optando pelo 
salário do legislativo. “Apesar 
das dificuldades, procuro fa-
zer a minha parte enquanto 
presidente da Casa, contri-
buindo para que o município 
de Canápolis se desenvolva 
cada vez mais. Apesar de tudo, 
as dificuldades estão sendo 
superadas, graças a gestão 
competente e participativa. 

O parlamentar destacou 
também o empenho dos fun-
cionários da Câmara e dos 
vereadores para a economia 
que foi construída mês a mês. 
“A Câmara de Vereadores tra-
balha com recursos públicos e 
por isso deve usá-los de forma 
consciente, sem desperdício 
e pensando no melhor para 
a comunidade. Adminitrar de 
forma correta evitando des-
perdícios do dinheiro público 

WAndeRLeY

CAnÁPOLIs

assessoria de comunicação 
do município, esse Centro terá 
papel importante na saúde 
para as comunidades do muni-
cípio e contará com dois con-
sultórios médicos e um odon-
tológico, sala de vacinas, sala 
de coleta, sala de curativo, 

sala de atividades coletivas, 
de administração e gerência, 
sala de esterilização e esto-
cagem de material e sala de 
estocagem de medicamentos.

Para o prefeito, a reforma 
desta unidade é de enorme 
valia para população, e que 

poderes, mas acredito que 
divergências devem ocorrer, 
pois as mesmas contribuem 
para um debate mais profun-
do sobre questões de interes-

trará melhorias na condição 
do atendimento. “Estamos in-
vestindo cada vez mais para 
dar atenção e cuidados neces-
sários para os nossos muníci-
pes”, afirmou Zé Bomba.

Na oportunidade, o prefeito 
anunciou um novo investimen-

se público, desde que essas 
divergências não sejam de 
cunho político e que o interes-
se público prevaleça sobre in-
teresses particulares. Espero 
trazer a harmonia, a reciproci-
dade do Poder Executivo, pois 
precisamos desempenhar 
nossas funções da maneira 
isenta, eficiente e transparen-
te”, frisou o presidente. 

Na área administrativa, Al-
vino diz acreditar em avanços 
através de ações mais efetiva, 
que realmente venha melho-
rar a qualidade de vida das 
pessoas em todo o município. 
Alvino deu ênfase ao seu tra-
balho à frente do Legislativo 
com a implantação de medi-
das de austeridade, hones-
tidade e transparência e ga-
rantiu que não há novidade 

to, que deve ser inaugurado 
ainda no mês de setembro - 
mais um posto de saúde. Esta 
será a 6ª obra na área da saúde 
em sua administração. “O obje-
tivo é proporcionar saúde com 
dignidade para a população de 
Wanderley”, garantiu o prefeito.

na fórmula aplicada. “A única 
coisa que fiz foi economizar, 
cortando todos os gastos des-
necessários”, frisou. 

Na oportunidade, o presi-
dente agradeceu aos demais 
colegas vereadores por te-
rem entendido seu sistema 
de trabalho e reforçou ainda 
a necessidade de os vereado-
res desempenharem de forma 
coerente as suas ações, bus-
cando priorizar o atendimento 
ao cidadão e trabalhando para 
reconquistar a confiança do 
eleitorado nos trabalhos do 
poder legislativo. 

Segundo o presidente, a sua 
gestão à frente da mesa dire-
tora vai atuar de forma a dar 
continuidade ao processo de 
transparência e reestrutura-
ção das ações legislativas.

apesar das 
dificuldades 
procuro fazer 
a minha parte 
enquanto 
presidente da casa
Alvino Alves
PRESIDENTE DA CÂMARA 
DE CANÁPOLIS

FOTOS: JAYME MODESTO

ASCOM

Presidente da Câmara de Canápolis Alvino Alves

A reforma contou com investimentos do Governo Federal e recursos da Prefeitura

vereadores que compõem o legislativo 
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