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Muitos desafios 
até a maioridade

Inmetro proíbe venda de 
chupetas e mamadeiras customizadas

Greve da Ufba é encerrada após 
mais de quatro meses

Ministério do Esporte vai 
regulamentar o pôquer no Brasil

Portaria do Inmetro, pu-
blicada no Diário Oficial da 
União, em 15 de outubro, 
proíbe a venda de chupetas 
e mamadeiras customizadas 
no Brasil. A partir de agora, 
a fabricação, a importação e 
venda de chupetas e mama-
deiras com qualquer altera-
ção do produto original estão 
proibidas. Por exemplo, com 

colagem de cristais, pérolas 
ou miçangas. A mudança da 
cor também está proibida.

A portaria diz ainda que 
também está proibida a dis-
tribuição desses produtos de 
graça. Todas as chupetas e 
mamadeiras alteradas devem 
ser retiradas imediatamente 
do mercado.

Partes pequenas colocadas 

em uma chupeta ou mama-
deira podem ser engolidas 
facilmente por uma crian-
ça. Segundo o Ministério da 
Saúde, a sufocação ou sufo-
camento é a terceira maior 
causa de morte de crianças 
de zero a 14 anos de idade. As 
mortes por sufocação só per-
dem para acidentes de trânsi-
to e afogamentos.

Os professores da Universi-
dade Federal da Bahia (Ufba) 
resolveram pôr um fim à gre-
ve, durante assembleia reali-
zada no dia 14 de outubro, na 

Faculdade de Arquitetura, lo-
calizada na Federação. No to-
tal, 129 professores votaram 
pelo fim da greve e 30 pela 
continuidade do movimento. 

Outros três se abstiveram.
Iniciada em maio, a greve 

da Ufba é a de maior duração 
da história da Universidade, 
com 139 dias de duração.

O Ministério do Esporte 
criará um grupo de trabalho 
para regulamentar o pôquer 
como esporte no Brasil. A in-
formação foi dada com exclu-
sividade à EXAME.com pela 
Confederação Brasileira de 
Texas Hold’em (CBTH).

Com 4 milhões de prati-
cantes no país, o esporte terá 
toda sua legislação analisada 
pelo Ministério para ser reco-
nhecida como esporte, assim 
como já é feito pela Federa-

ção Internacional dos Espor-
tes da Mente (IMSA).

A regulamentação é briga 
antiga das confederações 
nacionais para que o círculo 
competitivo ganhe o mesmo 
apoio e credibilidade que 
qualquer esporte tem no país, 
gere confiança em investi-
dores e atraia novos atletas 
para a formação de uma liga 
profissional. Desde 2011 há 
diálogos entre CBTH e go-
verno para a criação de uma 

legislação.
Processos parecidos de 

regulamentação já foram 
concluídos em países como 
Canadá, Espanha, França, 
Grécia, Itália, Noruega e Rei-
no Unido. O grupo vai anali-
sar as regras definidas nestes 
países, além de estudar tam-
bém quais regras serão apli-
cadas para o jogo em plata-
formas online e ao vivo. Ainda 
não há previsão de quando o 
processo termina.

20 DE OUTUbRO de 2015. Esta é uma data 
muito especial para o jornal Gazeta do Oeste, 
que comemora seus 20 anos de fundação e en-
tra no 21º ano de circulação ininterrupta. Vale 
explicar essa diferença, porque os periódicos 
já começam sua contagem de tempo, desde 
a primeira edição, fazendo referência ao ano 
1. Chegamos ao vigésimo aniversário com a 
mesma convicção democrática do princípio. 
Essa persuasão e a determinação de manter 
a luta pelos legítimos interesses da sociedade 
oestina e baiana.

Neste ano em que o jornal Gazeta do Oeste 
comemora 20 anos de trabalho, registrando 
cada momento, estando presente, entrevis-
tando, ouvindo versões e contanto a história 
da região, todos os dias, com chuva, sol, aos 
sábados, domingos e feriados, enfrentando 
dias e noites para fazer chegar a notícia em 
todos os municípios do Oeste baiano e, assim 
cumprir nossa missão. Nesta caminhada mui-
tos percalços, muitos desafios, muitas perdas 
e muitas conquistas importantes, não somen-
te para nós que atuamos, mas para toda a re-
gião. Temos a convicção que não nascemos 
perfeitos, que não somos perfeitos, mas que 
é nosso dever, buscar sempre, o melhor pos-
sível, pois somos seres e empreendimento em 
constante construção.

Uma das grandes preocupações do jornal 
Gazeta do Oeste tem sido informar a popula-
ção com o máximo de fidelidade os aconteci-
mentos, na busca da credibilidade. Outra ca-
racterística tem sido a defesa dos interesses 
da população local, cobrando e reivindicando 
melhorias na prestação dos serviços e na qua-
lidade de vidas das pessoas que aqui vivem.

Esta é uma data muito especial sim, porque 
se trata da concretização de um sonho que se 
iniciou há duas décadas. Sempre desenvolvi-
do com muito trabalho, o Gazeta do Oeste nos 
levou a conhecer, entender, presenciar e fazer 
parte da história de toda uma região, onde fo-
ram materializados momentos de felicidade 
e também de descontentamento, luta e con-

cretizações, onde pensamentos e opiniões de 
muitas pessoas foram transmitidos. 

Muitos nem imaginam como funciona o jor-
nal, mas a nossa presença nos municípios, nos 
protestos, nos eventos e festas, nas reuniões 
políticas e nos eventos esportivos, nas situa-
ções mais embaraçosas e nas mais alegres, 
fez com que muitos admirassem nosso traba-
lho e faz com que admirem ainda hoje.

O maior presente que alguém pode ganhar 
e nunca comprar, é o reconhecimento das 
pessoas, sua admiração. E só conseguimos 
despertar estes sentimentos em algumas pes-
soas, porque sempre procuramos fazer nosso 
trabalho cada dia melhor, superando desafios 
a todos os momentos e este reconhecimen-
to ,veio com dez premiações ao longo desses 
anos, destas, três com o Troféu Soja de Ouro. 

Nós, enquanto responsáveis pela feitura 
desse jornal, estamos dispostos a continuar a 
luta, para que o jornal não venha a sucumbir 
diante das dificuldades momentâneas, man-
tendo o compromisso de defender os princí-
pios democráticos e a moralidade administra-
tiva em todas as esferas do poder.

Assumimos responsabilidades que muitas 
vezes nos afastam de nosso convívio até mes-
mo familiar, justamente por entender a impor-
tância de participar e noticiar os mais diversos 
acontecimentos que tem relevância para toda 
a região. Tudo o que fazemos é para que nos-
sos leitores possam acompanhar o andamen-
to de ações nos municípios da região Oeste da 
Bahia. 

Por isso, dedicamos nosso trabalho a todos 
os nossos leitores, a nossa equipe de colabo-
radores e a todos que sempre estiveram ao 
nosso lado, como parceiros comerciais, que 
com o tempo também passaram a serem nos-
sos amigos. Amigos porque são pessoas em 
quem podemos confiar, porque também so-
mos confiáveis. Muito obrigado por estarem 
conosco, apoiando e admirando o trabalho da 
equipe do jornal Gazeta do Oeste!
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NOTASEDITORIAL

A 2ª edição da feira 
será realizada pelo seg-
mento pecuarista e en-
volve os principais órgãos 
ligados ao setor, Acrioes-
te, Sindicato dos Produ-
tores Rurais, Associação 
dos Criadores de Cavalos 
Manga Larga Machador 
da Região Oeste da Bahia, 
com o apoio da ADAB, 
NOBQM Núcleo de Cria-
dores do Oeste da Bahia 
de Criadores de Quarto de 
Milha e Terço Leilões, sob 
a chancela da Associação 
Brasileira dos Criadores 
de Zebu – ABCZ e Prefei-
tura de Barreiras.

2ª edição da Feira 
oeste Genética 

acontecerá 
de 26 a 29 

de novembro 
no parque de 
exposições 
engenheiro 

Geraldo rocha
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Primeiras gravações do programa Encontro Marcado com Modesto

A praça recebeu um nome do advogado, Geraldo Nunes

Familiares do homenageado

Entrevistados: presidente da Câmara e presidente da UMOb

FOTOS: OSANA SHIRLEy

FOTOS: CHEILLA GOBI

jornal Gazeta do oeste 
assina contrato de parceria

Primeira praça sustentável é inaugurada em barreiras

Da redação

A
o completar 20 anos 
de atuação na im-
prensa regional nes-
te mês de outubro, 

o jornal Gazeta do Oeste fe-
cha uma importante parceria 
com a TV Câmara de Barrei-
ras. O diretor geral do jornal, 
o jornalista, jayme Modesto 
assina um contrato para apre-
sentação de um programa de 
entrevistas, que irá abordar 

Cheilla Gobi 

C
om conceito susten-
tável e construída 
a partir do sistema 
inovador de captação 

legal de recursos públicos, 
fruto de multas e acordos am-
bientais, a primeira Praça da 
Sustentabilidade que recebeu 
o nome do advogado, Geraldo 
Nunes foi entregue oficial-
mente no dia 09 de outubro, 
pela Prefeitura de Barreiras.

O equipamento público que 
já estava servindo a popula-
ção antes mesmo da inau-
guração, se transformou em 
um dos points preferidos dos 
moradores, especialmente os 
do Bairro Renato Gonçalves, 
e que tem atraído, a cada dia, 
mais idosos, adultos, jovens e, 
principalmente, crianças, que 
aproveitam a área de lazer.

A Praça da Sustentabilidade 
Dr. Geraldo Nunes, – proposta 
da vereadora, Graça Melo, acei-
ta por unanimidade na Câmara 
de Vereadores e sancionada 

Com inauguração prevista para o iníCio do mês de novembro, a tv Câmara tem Como 
objetivo fazer Com que Cada Cidadão barreirense aCompanhe diretamente os trabalhos 

do parlamento, ampliando a transparênCia e a partiCipação popular no poder legislativo

a prefeitura inCentiva a sustentabilidade e garante mais beleza para a Cidade. a praça da 
sustentabilidade dr. geraldo nunes se fundamenta no prinCípio da qualidade ambiental 

Culminando urbanismo, paisagismo, lazer, entretenimento e arte

temas como: Comportamen-
to; Tendências; Turismo; Tec-
nologia; Moda; Design; Cultu-
ra; Educação; Saúde; Social; 
Infraestrutura; Agronegócio; 
Meio Ambiente; Acessibili-
dade; Segurança; Comércio; 
Economia, Comunicação; En-
tretenimento; Política; Espor-
te e Cidadania.

O programa denominado 
“Encontro Marcado com Mo-
desto”, terá duração de 45 
minutos em blocos de 15 mi-

nutos e será veiculado nas ter-
ças-feiras pela TV Câmara de 
Barreiras, com reprise durante 
a semana. As duas primeiras 
edições do programa foram 
gravadas nos dias 20 e 21 de 
outubro, e os entrevistados 
convidados foram o presidente 
da Câmara de Vereadores de 
Barreiras Carlos Tito, que tam-
bém é o diretor presidente do 
novo canal e o prefeito de Cote-
gipe Marcelo Mariani, que tam-
bém é presidente da UMOB.

SUA IMPORTâNCIA PARA 
bARREIRAS E REGIÃO
Documentários produzidos 

pela equipe da TV Câmara 
foram apresentados durante 
sessão Câmara de Vereadores 
de Barreiras, no dia 14/10. 
São arquivos que mostram o 
potencial econômico, turísti-
co e cultural do município. A 

inauguração da TV está pre-
vista para o início do mês de 
novembro, e será um veículo 
onde a população terá total 
abertura de participação, con-
forme explica o presidente da 
Casa, o vereador Carlos Tito.

Com objetivo de universa-
lizar o sinal da TV Câmara e 
das TVs legislativas parceiras 

e fazer com que cada cidadão 
barreirense possa acompa-
nhar diretamente os trabalhos 
do parlamento, ampliando a 
transparência e a participação 
popular no Poder Legislativo, 
as sessões das terças e quar-
tas vão ser transmitidas ao 
vivo e cada legislador terá a 
oportunidade de mostrar pro-
jetos e indicações, por meio 
de programas direcionados 
para este fim. 

Os vereadores consideram 
que o novo canal represen-
ta um marco histórico para a 
comunicação em Barreiras. 
“Será uma forma de aproximar 
mais ainda a Câmara Munici-
pal da comunidade”, eviden-
cia Tito.

A TV Câmara de Barreiras, 
que integrará o Sistema Le-
gislativo de TV Digital é re-
sultado de uma incansável 
luta do Presidente da Câmara 
de Barreiras, vereador Tito, 
que há mais de dois anos tra-
balha incansavelmente, jun-
tamente com seus colegas 
vereadores, com uma série 
de expedientes, audiências e 
contatos na Câmara Federal, 
no Senado, na Anatel e no Mi-
nistério das Comunicações, 
para que a capital do Oeste 
pudesse entrar para o seleto 
rol das cidades do interior do 
Brasil a compor a Rede Legis-
lativa de TV Digital.

pelo prefeito Antônio Henri-
que, se fundamenta no prin-
cípio da qualidade ambiental 
culminando urbanismo, paisa-
gismo, lazer, entretenimento 
e arte e conta com parque, 
bancos e lixeiras em eucalipto 

tratado, árvores do cerrado, 
sistema de umidificação e um 
painel com a obra “O Abraço” 
de Romero Britto, que garante 
um colorido especial ao local.

“Devemos sempre homena-
gear pessoas que pela história 

que constroem deixam lem-
branças e exemplos. E Dr. Ge-
raldo deixou lembranças e uma 
história de vida, que transcen-
de essa praça. Homem de vida 
pública e profissional”, disse a 
vereadora Graça.

A filha de Geraldo Nunes, a 
advogada Ananda Nunes agra-
deceu pelo reconhecimento. 
“Obrigada pela generosidade 
em homenagear meu pai, ho-
menagem esta que muito nos 
honra e comove pela simbolo-
gia que tem. Temos a certeza 
de que aqueles que aqui passa-
rem, levará as melhores ener-
gias possíveis. Muito obrigada!”

De acordo com o prefeito An-
tonio Henrique, esta é a primei-
ra Praça no Oeste da Bahia com 
essa estrutura. “A população 
pode se orgulhar, além de ser 
um espaço público muito bo-

nito e adequado para receber 
as famílias, tivemos aqui toda 
uma preocupação com o meio 
ambiente”, disse o prefeito.

Em breve a Prefeitura deve 
entregar, nos mesmos mol-
des, as praças do bairro Boa 
Sorte e a Praça Padre Armin-
do, no bairro Sandra Regina e 
ainda a nova Praça joaquim 
Neto, no bairro Vila Brasil. De 
acordo com a assessoria da 
Prefeitura todas já estão em 
construção. As obras da Praça 
São Francisco no Loteamento 
Rio Grande também devem 
ser iniciadas em breve.

LOCAL
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em visita a barreiras, dilma 
rousseff entrega 1,4 moradias

câmara aprova contas da Prefeitura de barreiras

equipados com infraestrutu-
ra completa, pavimentação, 
redes de água, esgotamento 
sanitário, drenagem e energia 
elétrica. Nos quatro residen-
ciais destinados a famílias 
com renda de até R$ 1,6 mil 
(Faixa 1), foram investidos 
recursos da ordem de R$ 169 
milhões.

Dilma entregou as chaves 
para beneficiados e prome-
teu novos projetos para am-
pliar a oferta de domicílios 
no estado, além de reforçar a 
importância de programas de 
assistência social. Durante o 
discurso a presidente garan-
tiu que nos primeiros nove 
meses deste ano já foram 
entregues 17.700 casas do 
Programa Minha Casa, Minha 
Vida, na Bahia. “Nós brasilei-
ros compartilhamos vários so-
nhos, mas um deles todos nós 
sonhamos – ter a casa própria. 
Não interessa a classe social, 
não interessa de onde vem”, 
frisou.

A presidente falou das difi-
culdades da população para 
adquirir casas próprias e re-

forçou a continuidade do Mi-
nha Casa, Minha Vida. “Apesar 
das dificuldades econômicas 
que o país atravessa, o progra-
ma vai continuar. Vamos con-
cluir a segunda etapa do pro-
grama e iniciar a terceira. De 
4 milhões de unidades, já en-
tregamos quase 2,4 milhões. 
Temos enfrentado dificulda-
des sim, inclusive adotando 
medidas para reequilibrar os 
gastos, mas nós não interrom-
pemos o que consideramos 
importantes para as famílias 
brasileiras, preservamos os 
programas sociais”, enfatizou 
Dilma.

O prefeito de Barreiras co-
memorou a entrega das casas 
e falou da emoção em receber 
a visita da presidente. “É um 
grande prazer participar da 
alegria desse povo que hoje 
está recebendo a chave de sua 
casa própria, assim como tam-
bém receber em nossa cidade, 
a nossa presidente da Repú-
blica”, disse Antonio Henri-
que, lembrando que Barreiras 
recebeu um presidente há 69 
anos, Eurico Gaspar Dutra que 

veio para inaugurar o Hospital 
Eurico Dutra, construído e 
doado pelo engenheiro Geral-
do Rocha, ao estado da Bahia.

Além de Dilma e o prefeito, 
estiveram presentes também 
na cerimônia o ministro das 
Cidades, Gilberto Kassab e o 

governador em exercício joão 
Leão representando o gover-
nador da Bahia, Rui Costa, 
que está em viagem oficial na 
Europa, com intuito de atrair 
investimentos nas áreas de 
energia solar e indústria far-
macêutica para a Bahia.

Cheilla Gobi

A 
presidente Dilma 
Rousseff participou, 
no dia 07 de outu-
bro em Barreiras, 

no Oeste baiano, da entrega 
de 1.476 novas moradias do 
Residencial São Francisco, 
localizado nas proximidades 
do Distrito Industrial, cons-
truídas por meio do Progra-
ma Minha Casa, Minha Vida 
(PMCMV). As moradias que 
contemplam cerca de 6 mil 
pessoas de famílias de baixa 
renda, somam investimento 
de R$ 88,5 milhões. Também 
foram entregues empreendi-
mentos, através de transmis-
são ao vivo, em Dias D’ávila, 
Feira de Santana e em Irecê 
totalizando 2.781 unidades.

Avaliadas em cerca de R$ 60 
mil, cada, todas as unidades 
são divididas em dois quartos, 
sala, banheiro, cozinha e área 
de serviço, com piso cerâmico 
em todos os ambientes. Além 
disso, atendendo as exigên-
cias de qualidade do PMCMV, 
os empreendimentos são 

Dircom

A 
Câmara Municipal de 
Barreiras aprovou no 
dia 20 de outubro, a 
prestação de contas 

da Prefeitura de Barreiras do 
exercício financeiro de 2013.  
Na sessão ordinária, a mesa 
diretora colocou em votação 
o parecer favorável do Tribu-
nal de Contas dos Municípios 
- TCM, que foi aprovado após 
ampla discussão entre os ve-
readores.

De acordo com o rito ordiná-
rio, a prestação de contas do 
Executivo deve ser analisada 
pelo Tribunal de Contas dos 
Municípios. O parecer é enca-

a presidente entregou 1.476 moradias Construídas por meio do programa minha 
Casa, minha vida; o investimento é de r$ 88,5 milhões. também foram entregues novas 

unidades em ireCê, feira de santana e dias d’ávila

InvestImentos 
e contInuIdade 

de obras
O prefeito Antonio Hen-

rique aproveitou a ocasião 
para solicitar a presidente 
Dilma Rousseff a liberação 
de projetos para o municí-
pio e região, além de levar 
ao conhecimento do Go-
verno Federal a necessida-
de da realização de obras 
de infraestrutura. Antonio 
Henrique sugeriu uma au-
diência em Brasília, para 
tratar especificamente do 
projeto do novo complexo 
viário de Barreiras. “Essa 
obra prevê quatro grandes 
viadutos, com interligação 
entre as BRs 135, 020 e 
242 garantindo maior inte-
gração viária e mobilidade 
urbana”, explicou.

O prefeito citou ainda, 
a parceria para viabilizar 
os recursos do Ministério 
do Planejamento para a 
implantação do Hospital 
Universitário; a continui-
dade e agilidade nas obras 
da Ferrovia Oeste Leste 
que ligará o Oeste ao Porto 
de Ilhéus, uma demanda 
dos produtores e dos mu-
nicípios da região Oeste; a 
conclusão da BR 135 que 
está parada há mais de 
quatro anos no município 
de São Desidério, inclusive 
por problemas ambientais, 
faltando apenas 22 km 
para ligação com Barreiras.  
Solicitou ainda o empenho 
e atenção para duplicação 
da BR 020/BR 242 no tre-
cho que liga Barreiras a 
Luís Eduardo Magalhães e 
a ampliação da pista e do 
terminal de passageiros do 
aeroporto de Barreiras.

minhado para a Câmara de Ve-
readores que após tramitação 
nas comissões da Casa, deve 
ser apreciado pelos vereado-
res em Plenário.

Para o prefeito Antonio 
Henrique, comunicado por 
telefone sobre a aprovação 
das contas do primeiro ano de 
exercício do seu mandato, o 
resultado é a confirmação do 
parecer técnico do TCM, que 
demonstra do conjunto de ve-
readores a responsabilidade e 
maturidade política no proces-
so de apreciação.

“O primeiro ano do manda-
to é considerado o mais difícil 
na administração pública. En-
frentamos muitas dificuldades 

pela situação financeira en-
contrada no início da gestão 
e a alta demanda dos serviços 
públicos. Com planejamen-
to, conseguimos reorganizar 
a máquina, e a aprovação de 
nossas contas pelo TCM agora 
referendada pela Câmara de 
Vereadores é a confirmação de 
que trilhamos o caminho cer-
to em 2013. E seguimos nessa 
mesma direção”, disse o pre-
feito Antonio Henrique.

A sessão transcorreu em 
clima de tranquilidade até a 
primeira hora da madrugada, 
com apreciação e aprovação 
de projetos encaminhados 
pelo Executivo, e de propositu-
ra dos vereadores.

As moradias são avaliadas em cerca de R$ 60 mil cada

As unidades habitacionais contemplam cerca de 6 mil pessoas

FOTOS: ROBERTO STUCKERT FILHO/PR
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segunda edição da operação safra é 
realizada no oeste da bahia

justiça anula decisão para reduzir 
tarifa de esgoto em barreiras

zé de Hermes, um ilustre folião

Cheilla Gobi 

C
om o objetivo de in-
tensificar as ações de 
policiamento, princi-
palmente na região 

rural, coibindo atos de crimi-
nosos nas propriedades rurais 
dos municípios do Oeste da 
Bahia, a Polícia Militar do es-
tado, através do Comando de 
Policiamento da Região Oeste, 
do Comando de Policiamento 
Especializado, da Cipe Cerra-
do, e 3ª Companhia de Polícia 
Rodoviária, realiza de 15 de 
outubro a 30 de abril de 2016, 
a Operação Safra 2015/16. O 
lançamento da Operação foi 
realizado no dia 13/10, na As-
sociação Barreirense Aerodes-
portiva (ABA), em Barreiras.

Pelo segundo ano consecu-
tivo, as estradas e as proprie-
dades estão sendo monitora-
das pelas patrulhas da Polícia 
Militar que realizam blitz e 
visitas às unidades produtivas. 
Ao todo 100 homens treinados, 
percorrem mais de mil proprie-
dades rurais, somando 2,25 mi-
lhões de hectares cultivados. 
Novas viaturas e um helicópte-
ro também estão a disposição 
para aumentar a segurança 
de produtores e funcionários. 
A ação da Polícia Militar tam-
bém está dando apoio ao tra-
balho da Agência de Defesa 
Agropecuária da Bahia (Adab), 
no controle fitossanitário e no 
trânsito de produtos e defensi-
vos agrícolas.

De acordo com o comandan-
te de Policiamento Especializa-
do da Polícia Militar, Cel. Láza-
ro Monteiro, a PMBA está com 
as ferramentas necessárias e 

Ascom

E
m sentença sobre re-
curso impetrado pela 
Embasa, a 4ª Turma 
Recursal dos juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do 
Tribunal de justiça do Estado 
da Bahia anulou a decisão do 
juizado Especial Cível, que re-
duzia de 80% para 45% o valor 
da tarifa de esgoto de um único 
imóvel em Barreiras. O aten-
dimento ao recurso, aprovado 
por unanimidade, é uma deci-
são final e não há possibilidade 
do autor recorrer a outras ins-
tâncias.

Como argumentação do re-
curso, os juízes se basearam 
na Lei Estadual 12.602/12, 
que delega à Agência Regula-
dora de Saneamento Básico 
do Estado da Bahia (Agersa) a 
atribuição de definir, reajustar 
e revisar as tarifas dos serviços 

de saneamento na Bahia, “de 
modo a permitir à sustentabili-
dade econômico-financeira da 
prestação dos serviços de água 
e esgoto”. A decisão do recur-
so também foi amparada pela 
decisão de 2013 do Superior 
Tribunal de justiça (STj) se-
gundo a qual: “A legislação que 
rege a matéria dá suporte para 
a cobrança da tarifa de esgoto 
mesmo ausente o tratamento 
final dos dejetos”.

A Lei Nacional de Saneamen-
to Básico justifica a cobrança 
como necessária para permitir 
a sustentabilidade econômico-
financeira das concessioná-
rias. A tarifa de esgoto na Bah-
ia, atualmente no valor de 80% 
da conta de água, remunera os 
custos de operação do serviço 
e permite a realização dos in-
vestimentos necessários à ex-
pansão do acesso ao serviço de 
esgotamento sanitário.

Não é a primeira vez que a 
Embasa recorre à justiça para 
questionar decisões contrárias 
à cobrança da tarifa de esgoto 
nos moldes definidos pela le-
gislação nacional e estadual 
no município. Em novembro de 
2013, o Pleno do Tribunal da 
justiça da Bahia, também por 
decisão unânime, suspendeu 
os efeitos da lei municipal nº 
1.029 de 2013 que proibia a co-
brança da tarifa de esgoto em 
Barreiras.

lEGISlAÇÃO
A cobrança da tarifa de es-

goto aplicada no país tem o 
respaldo da Lei Nacional de Sa-
neamento Básico nº 11.445 de 
2007, regulamentada pelo de-
creto federal nº 7.217 de 2010. 
Na Bahia, a tarifa no valor de 
80% sobre o consumo de água 
foi determinada pela lei esta-
dual nº 11.172 de 2008.

Com iníCio em 15 de outubro, a operação se estenderá até 30 de abril de 2016. ações visam 
reforçar o Combate ao roubo de defensivos em fazendas da região do Cerrado por 

quadrilhas espeCializadas

com o efetivo diuturnamente 
otimizado, com o foco de fazer 
a repressão desses crimes. “A 
região Oeste é um dos grandes 
celeiros da produção agrícola, 
portanto, vamos realizar du-
rante seis meses e meio essa 
operação, com força total. 
Em períodos específicos, e de 
acordo com a disponibilidade 
operacional, a ação contará 
com um helicóptero para ron-
das em determinados setores, 
agregando valor ao trabalho 
dos policiais militares. Temos 
certeza que esta operação será 
um sucesso”, enfatizou Lázaro.

A Operação cobre os muni-
cípios de Barreiras, Angical, 
Baianópolis, Correntina, Cô-
cos, Formosa do Rio Preto, 
jaborandí, Luís Eduardo Ma-
galhães, Riachão das Neves, 
Santa Maria da Vitória, Santa 
Rita de Cássia e São Desidé-
rio, compreendendo uma área 

91.601,45 Km² beneficiando 
em torno de 451 mil pessoas.

AÇõES
Em 2013 foram registradas 

inúmeras ocorrências de furto 
e roubos de defensivos agrí-
colas, ocorrências essas que 
pelo modo operante de inva-
são as propriedades, por gru-
pos armados, proporcionaram 
momentos de pânico e terror 
à famílias e empregados. Esta 
modalidade de crime somou 
um prejuízo estimado pela As-
sociação dos Agricultores e Ir-
rigantes da Bahia (Aiba) em R$ 
15 milhões na safra 13/14, nas 
áreas em produção no extre-
mo Oeste baiano. Os bandidos 
focam os produtos químicos 
utilizados nas lavouras, alguns 
com valores que chegam a R$ 
20 mil por litro.

Preocupada com o clima 
negativo instalado no campo 

e a necessidade de continuar 
a produzir, a Aiba buscou a 
Adab e o Comado Geral da Po-
lícia Militar, em 2014, dando o 
pontapé inicial para que fosse 
implementada essa operação, 
cujos frutos foram vistos, por 
todos os participantes da ca-
deia produtiva da agricultura.

De acordo com dados apon-
tados pelo Cel. Paulo Salomão 
Portugal de Souza, comandan-
te do CPRO, na primeira edição 
da Operação Safra, mais de 2 
mil veículos foram abordados, 
bem como uma média de 6 mil. 
As visitas a imóveis rurais che-
garam a mais de 1.300. Desta-
que para recuperação de uma 
carga de soja e máquinas furta-
das, 15 flagrantes registrados 
nas delegacias territoriais, de-
sarticulação de uma quadrilha 
com envolvimento de empre-
sário, 73 armas e dez veículos 
foram apreendidos.

“A Operação é uma ação
-resposta rápida onde coíbe o 
crime, retira de circulação os 
autores, e proporciona a sen-
sação de segurança das co-
munidades afetadas. Estamos 
realizando a segunda edição, 
e juntos com a comunidade do 
Oeste iremos fazer uma corren-
te do bem, lema do nosso Co-
mando Geral e de toda a corpo-
ração que está sempre pronta 
a desempenhar sua missão”, 
destacou Salomão.

A Operação Safra no Oeste 
da Bahia faz parte das ações de 
articulação da Aiba e Associa-
ção Baiana dos Produtores de 
Algodão (Abapa), junto ao go-
verno do Estado, para melhoria 
da segurança na zona rural da 
região. Paralelo ao trabalho 
dos policiais, seguindo o mes-
mo procedimento realizado na 
primeira edição da Operação, a 
Aiba realiza uma série de reu-
niões nas comunidades agríco-
las, orientando os produtores a 
designarem funcionários para 
serem os responsáveis por re-
cepcionar as patrulhas e forne-
cer as informações solicitadas. 
Na ocasião, os produtores rece-
bem adesivos com os telefones 
de contato das patrulhas e das 
centrais de polícia da região.

“Os produtores, através da 
Aiba, estão apoiando a opera-
ção principalmente na parte 
de logística para que esses 
policiais, quando estiverem no 
campo, tenham todo o amparo 
possível para a realização das 
ações”, disse o presidente da 
Aiba, júlio Busato.

A 
irreverência do 
saudoso carnava-
lesco josé Nunes 
da Mata Filho, que 

vivia a folia na sua essência, 
estará sempre presente no 
carnaval cultural de Barrei-
ras, no qual tinha verdadei-
ra paixão. Falecido em 17 
de outubro de 2015, “Zé de 
Hermes”, como era conhe-

cido, deixa um grande vazio 
na cultura do município. 

Símbolo do carnaval bar-
reirense, ícone da alegria e 
dos bons tempos da velha 
guarda, assobio estridente 
e poeta do Vieirinha, tudo 
isso vai deixar saudades. 
O carnavalesco que tantas 
alegrias proporcionou aos 
barreirenses, também foi 

poeta e jogador de futebol, 
chegando inclusive a enal-
tecer o futebol de Barreiras, 
passando temporadas em 
clubes profissionais do Rio 
de janeiro.

Zé de Hermes que havia 
sido internado no domingo 
dia 11/10 por conta de com-
plicações renais iria com-
pletar 76 anos de idade. 

Operação é uma ação da Polícia Militar do estado

A operação faz parte das ações de articulções da AIbA E AbAPA

FOTOS: CHEILLA GOBI
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Para enfrentar crise, prefeito
determina corte de gastos

despesas de custeio traciona-
das pela tarifa de energia e 
combustíveis. Projetamos ain-
da as despesas de pessoal até 
o final deste ano e os resulta-
dos apontaram por uma redu-
ção dos gastos para não ultra-
passar o limite determinado 
por lei”, esclareceu Márcio.

De acordo com o secretá-
rio de Administração, Antel-

mo Pinto, o momento requer 
equilíbrio e comprometimen-
to redobrado para manter os 
serviços e dar continuidade às 
obras já iniciadas. “Será reali-
zado um monitoramento das 
ações e dos programas, procu-
rando fazer mais com menos, 
equilibrando receita e despe-
sas”, destacou Antelmo Pinto.

Para o secretário da Fazen-

da Pedro Antônio de Oliveira 
Neto, essas medidas terão 
grande impacto no orçamento 
do município. “Os ajustes eco-
nômicos determinados pelo 
Prefeito, obedecerão rigoroso 
controle orçamentário, prio-
rizando os compromissos já 
assumidos, a folha de paga-
mento, obras e os serviços 
essenciais à população”, des-

tacou o secretário.
De acordo com o Antonio 

Henrique, o momento viven-
ciado no cenário econômico 
nacional e os impactos sobre 
as receitas municipais me-
recem total atenção e muita 
cautela dos gestores. “Com 
essas medidas e o compromis-
so de todos os nossos colabo-
radores, esperamos continuar 
garantindo o pagamento dos 
salários em dia, os serviços 
essenciais a população, como 
atendimento à saúde, educa-
ção, coleta de lixo e iluminação 
pública”, concluiu o prefeito.

Os secretários municipais 
apresentarão dentro de al-
guns dias, os ajustes em suas 
pastas às secretárias de Admi-
nistração e Fazenda.

PRINCIPAIS MEDIDAS 
ANUNCIADAS:
● Redução linear de 20% 

nas despesas com consumo 
de energia elétrica, água, 
telefonia, combustível, con-
sumo de cartuchos e toners, 
reprografia e impressões;

● Redução de despesas de 

viagens e passagens;
● Suspensão de atendimen-

to e serviços em horários ex-
traordinários e compensação 
somente por folgas;

● Suspensão de todos os 
eventos festivos que deman-
dem despesas e ou gastos de 
recursos próprios, excetuando 
os custeados por Fundos;

● Redução de 10% (dez por 
cento) de contratos administra-
tivos, servidores contratados 
temporariamente e servidores 
contratados para provimento 
de cargos em comissão;

● Vedação de concessão de 
vantagens, aumento, reajuste 
ou adequação de remunera-
ção a qualquer título, salvo os 
derivados de sentença judi-
cial ou de determinação legal 
ou contratual;

● Impedimento do pro-
vimento de cargo público, 
admissão ou contratação de 
pessoal a qualquer título, 
ressalvado a reposição de-
corrente de aposentadoria ou 
falecimento de servidores das 
áreas de educação, saúde e 
segurança.

Dircom

N
o dia 14 de outubro, 
o prefeito de Barrei-
ras, Antonio Henri-
que, se reuniu com 

o secretariado municipal para 
discutir medidas de contenção 
de gastos e ajustes orçamentá-
rios. Foi apresentado o decreto 
nº 485, de 14 de Outubro de 
2015, destacando as motiva-
ções administrativas para de-
terminar a limitação de empe-
nho e despesas com pessoal.

Segundo o contador geral 
da Prefeitura Márcio Rewter, 
apesar do município estar 
cumprindo todos os índices 
constitucionais e a atualização 
da regularidade fiscal, a gestão 
precisa entrar em alerta.

“Temos a obrigação de 
acender a luz para o gestor 
e a equipe de governo, sem-
pre pautado no principio da 
primazia da realidade, princi-
palmente neste cenário eco-
nômico onde o país passa por 
uma situação de desequilíbrio 
fiscal, acumulando a queda da 
arrecadação, o aumento das 

OS jUROS CObRADOS DE consumidores e 
empresas no Brasil são alarmantes, parece 
até que estamos vivendo em um país sem 
leis. Quando o ex-presidente Lula disse que 
os bancos nunca ganharam tanto dinheiro 
como no seu governo, estava mais convicto. 
Acredito até que no governo do presidente 
metalúrgico Lula e da Dilma, ambos do PT, 
os bancos tiveram seus lucros taxados para 
que, finalmente, fosse feita no Brasil a tão 
sonhada reforma agrária, para que as ter-
ras indígenas fossem demarcadas, para que 
o trabalho escravo fosse erradicado... Que 
nada! Nunca antes na história deste país os 
banqueiros ganharam tanto em tão pouco 
tempo como no governo do PT, afirmou o 
todo poderoso Lula.

A exuberância do setor financeiro eviden-
cia nos balanços dos grandes bancos divul-
gados pela mídia, que ganha contornos mais 
visíveis quando analisado o desempenho 

das instituições nos últimos 12 anos. O ex-
celente resultado do setor sempre agrada o 
PT, a ponto de o ex-presidente dizer, que fica 
feliz pelo fato dos bancos ganharem, caso 
contrário, poderiam ter de receber recursos 
do Estado em épocas de crise. 

Na semana passada o Banco Central con-

firmou os juros do cartão de crédito, um dos 
mais altos do mundo. O juro rotativo que é a 
taxa mais elevada desse segmento e também 
a mais alta entre todas as avaliadas pelo BC, 
batendo até mesmo a do cheque especial. 
Atingiu a marca de 414,3% ao ano em setem-
bro ante 403,5% de agosto, uma elevação de 

10,8 pontos porcentuais na margem.
É elementar que a inadimplência nos 

cartões de crédito é alta. Se os juros não 
fossem tão exorbitantes, certamente mais 
pessoas pagariam suas contas em dia e a 
inadimplência seria bem menor. A maioria 
das pessoas não fica inadimplente porque é 
caloteira, e sim porque não tem capacidade 
financeira de acompanhar o crescimento as-
tronômico da sua dívida por conta dos juros 
estratosféricos. 

Além do mais, não custa lembrar que o 
governo fica estimulando o consumo, Lula 
então foi mestre em dizer que era para as 
pessoas saírem comprando para a economia 
se movimentar e não sermos atingidos pela 
crise. Os cartões de crédito praticam uma 
agiotagem oficializada, essa é a verdade. 
Está mais do que na hora da presidente Dil-
ma falar grosso com a turma dos bancos e 
dos cartões de crédito. 

BRASILEIROS SÃO SUGADOS COM 
AGIOTAGEM OFICIALIZADA 

gazetadooeste@yahoo.com.br
JAYME MODESTO

opinião

Ho recebe equipamentos de cardiologia e climatização

do HO, Marcos Batista.
Conforme o diretor do hos-

pital, entre os equipamentos 
recebidos estão os de ar con-
dicionado e cortinas de ar para 
as unidades de clínica médica 
e cirúrgica. Segundo Marcos, 
o hospital possui apenas três 
aparelhos de cardiologia se-
melhantes, sendo que um de-
les estava funcionando de for-
ma precária, o que dificultava 
a identificação de complica-
ções cardíacas de alta comple-
xidade e, este novo aparelho, 
irá substitui-lo.

“Esses aparelhos são utili-
zados de maneira excessiva. 
Usamos tanto na emergência 

como na UTI, e ainda nas uni-
dades de internação”, expli-
cou Marcos.

São cerca de 220 atendi-
mentos/dia; pacientes vindos 

de toda a região Oeste, com 
as mais diferentes necessi-
dades. Para o presidente da 
Aiba, júlio Busato investir na 
melhoria desta unidade é fun-

damental. “O HO precisa da 
nossa contribuição, e sempre 
que possível iremos destinar 
a renda para esta instituição 
que tanto precisamos. Temos 
certeza que este aparelho terá 
uma grande utilidade”, disse 
Busato.

Esse já é o segundo ano que 

o HO recebe doações de equi-
pamentos adquiridos com a 
renda do Ingresso Solidário da 
Bahia Farm Show. No ano pas-
sado o hospital recebeu cinco 
aparelhos de ar condicionado 
para unidade de clínica obs-
tétrica.

O Ingresso Solidário foi 
instituído em 2014, durante 
a 10ª edição da Bahia Farm 
Show onde, de cada ingresso 
pago, um real era revertido 
para instituições de Barreiras 
e LEM. Em 2015, o valor rever-
tido para o Ingresso Solidário 
passou para R$ 2,00 e toda a 
renda passou a ser direciona-
da para o Hospital do Oeste.

Cheilla Gobi

O 
Hospital do Oeste 
(HO), unidade re-
ferência em saúde 
para 29 municípios 

da Bahia, localizado em Bar-
reiras, recebeu no dia 06 de 
outubro, a doação de um novo 
aparelho eletrocardiógrafo 
– usado para a realização de 
eletrocardiograma. O equi-
pamento foi comprado com a 
renda do Ingresso Solidário da 
Bahia Farm Show 2015. A en-
trega foi feita pelo presidente 
da Associação de Agricultores 
e Irrigantes da Bahia (Aiba), 
júlio Cézar Busato ao diretor 

o aparelho eletroCardiógrafo, os equipamentos de ar CondiCionado e Cortinas de ar 
foram Comprados Com a renda do ingresso solidário da bahia farm show 2015

Prefeito e secretários discutem medidas de contenção de gastos

A entrega foi feita pelo presidente da AIbA

DIRCOM

FOTOS: CHEILLA GOBI
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CApA

Gazeta do oeste: há duas décadas 
reescrevendo a história da região

redes sociais e ampliando a 
interatividade e a participação 
de seus seguidores. 

Sob o comando do diretor 
fundador, jayme Modesto, o 
jGO conquistou o status de 
líder em circulação e hoje é 
considerado um dos maiores 
e mais importantes jornais da 
região.

“Não foi fácil resistir 20 
anos lutando contra a falta de 
apoio, atraso social, e de uma 
cultura que pouco valoriza 
os veículos de comunicação. 
Mas, mesmo com todas essas 

adversidades e entraves, con-
seguimos manter a linha edi-
torial, atraindo cada vez mais, 
novos parceiros”, destacou 
Modesto.

Com o surgimento de novas 
mídias como a internet, a ver-
são online logo passou a exis-
tir e impulsionou ainda mais o 
que já tinha dado certo com a 
versão impressa. A criação do 
informativo diário com publi-
cações oficiais e a certifica-
ção digital deram mais con-
fiança e segurança aos seus 
parceiros e anunciantes. 

“Nossa relação entre o jor-
nal impresso e o produto on-
line vai ficar cada dia mais 
forte. Nosso entendimento é 
que fazemos um só produto, 
cuja marca é a credibilidade”, 
disse Modesto. 

Diante dos desafios que se 
colocam para o negócio jor-
nal, a redação do jGO vem se 

preparando para novos planos 
para garantir a relevância do 
jornal impresso, sem descui-
dar da versão online. “Iremos 
reformular o projeto gráfico, 
com intuito de oferecer o me-
lhor para nossos leitores. Es-
tamos também reforçando a 
redação do online para produ-
zir cada vez mais nossos tex-
tos e não apenas repassar in-
formações de outros veículos 
e agências de notícias. A in-
tenção é desenvolver cada vez 
mais e buscar interações, mas 
isso não quer dizer que vamos 
deixar de lado as críticas e as 
opiniões, pelo contrário!”, evi-
dencia jayme Modesto.

Com um jornalismo ético e 
competente, o Gazeta ilustra a 
história de Barreiras e região, 
trazendo editorias que englo-
bam: Política; Economia; Ru-
ral; Social; Educação; Saúde; 
Esporte e ainda disponibiliza 

espaço para reportagens espe-
ciais que refletem tendências e 
anseios da sociedade oestina.

RECONhECIMENTO
Nos últimos anos, o jornal 

conquistou vários prêmios 
importantes de jornalismo. 
Como por exemplo: Troféu 
Soja de Ouro (três edições) e 
Destaques do Ano (por três 
anos consecutivos).

“Temos um compromisso 
com a ética e a verdade, mo-
tivo pelo qual conquistamos o 
respeito dos nossos parceiros 
e leitores. Temos certeza que, 
nestes 20 anos, ajudamos a 
reescrever parte da história de 
Barreiras e demais municípios 
da região, no entanto temos 
muito a comemorar”, avalia o 
diretor, jayme Modesto.

MAIS UMA
IMPORTANTE PARCERIA

O jornal Gazeta do Oeste 
acaba de estabelecer mais 
uma importante parceria, 
desta vez com a TV Câmara 
que está sendo implantada 
em Barreiras, com inaugura-
ção prevista para o início de 
novembro de 2015. O diretor 
geral do jornal, o jornalista, 
jayme Modesto assina um 
contrato para apresentação 
do programa de entrevistas 
denominado “Encontro Mar-
cado com Modesto”, que irá 
abordar diferentes temas. 

“A TV Câmara deve mudar 
substancialmente o processo 
de comunicação na região e 
não poderíamos deixar de fe-
char esta parceria. Vamos dar 
um passo de cada vez, na certe-
za de continuar com o trabalho 
que já desenvolvemos há 20 
anos, só que de forma renova-
da”, destaca jayme Modesto. 

Cheilla Gobi

O 
jornal Gazeta do 
Oeste (jGO) com-
pleta 20 anos com 
uma liderança con-

solidada no Oeste da Bahia 
no produto impresso e uma 
versão na internet. Na versão 
impressa, o Gazeta do Oeste 
circula em 34 municípios da 
região, com uma tiragem de 6 
mil exemplares mês. A versão 
online cada dia se aproxima 
das demandas dos leitores 
internautas, conectado nas 

jornal tem liderança Consolidada na 
região oeste no produto impresso e uma 

versão na internet Cada dia mais assoCiada 
aos desafios da atualidade. o projeto 

de ofereCer uma alternativa na área de 
ComuniCação ConCretizou-se em outubro 

de 1995, Com a CirCulação da edição 01

Gazeta do oeste
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câmara de santana oficializa 
cidadania de 53 personalidades

geados fizeram relatos emo-
cionantes de suas vidas. O 
presidente da Câmara josé 
Angelico, conhecido como 
Vaca Magra, destacou a im-
portância em homenagear 
pessoas importantes que 
contribuíram para o desen-
volvimento da cidade. “Cum-
primento a todos os homena-
geados que hoje se tornam 
santanenses de fato e de di-
reito, vocês honram a nossa 
cidade prestando trabalhos 

em prol da nossa população, 
continuem trabalhando por 
Santana, fazendo que ela 
cresça a cada dia”.

Seu Raimundo josé da Sil-
va, popular Mundinho, um dos 
mais aplaudidos, externou. 
“Sempre me senti santanense 
agora, com o título passo a in-
tegrar o rol de filhos abençoa-
dos de Santana. Esta cidade 
que aprendi a amar e a admi-
rar e que muito me orgulho 
deste povo ordeiro, com enor-

me capacidade de driblar as 
adversidades, reconstruindo 
uma Santana cada vez mais 
bela”, frisou o homenageado, 
garantindo que a homenagem 
ficará para sempre gravada na 
memória dele e da família.

Ao comentar sobre a home-
nagem Antonio Marcondes 
afirmou que um dia sonhou 
alto em ser um cidadão santa-
nense e que só tinha a agrade-
cer a todos e à cidade. “É um 
título altamente significativo, 

porque é outorgado pelos 
legítimos representantes do 
povo santanense”.

Para Valmir Xavier uma ho-
menagem como esta, se re-
comenda uma fala comedida, 
uma fala mais apropriada a 
alguém que está na condição 
de convidado. “Peço que se-
jam mais generosos do que 
já foram, ao me conceder tão 
grata homenagem, me per-
mitindo mais um minuto ain-
da da vossa atenção. Sei da 

importância desta casa e do 
trabalho dos senhores verea-
dores e, por isso mesmo, é 
que não desperdiçarei a rara 
oportunidade que tenho. Sou 
como dizem, um santanense 
por adoção, mas nem por isso 
me sinto menos filho da terra. 
Amo esta cidade e aproveito 
este momento para pedir aos 
senhores parlamentares que 
estejam atentos ao povo de 
Santana, o povo que vos ele-
geu. Tenho a certeza de que 
os senhores ouviram as mi-
nhas palavras, imbuídos deste 
mesmo amor à nossa terra”, 
externou Xavier.

Para o presidente da Câma-
ra josé Vaca Magra, a home-
nagem foi justa. O vereador 
parabenizou os servidores 
pela dedicação e empenho. 
“Quero parabenizar os servi-
dores desta Casa pela dedica-
ção e empenho e colaboração 
na execução deste importante 
evento. Foi um dia marcado 
por muita emoção, onde vá-
rias personalidades foram 
outorgadas com o Título de 
Cidadão Santanense. Vocês 
são como mola propulsora 
na construção e contribuição 
para um município melhor”, 
destacou o parlamentar, afir-
mando ainda que os home-
nageados são vanguarda de 
modelos para sociedade san-
tanense.

Jayme Modesto

A 
Câmara de Verea-
dores de Santana 
realizou no dia 02 
de outubro, sessão 

solene para entrega de Título 
de Cidadão Santanense.  53 
personalidades, que escolhe-
ram Santana como um lugar 
seguro para viver e construir 
família foram homenageadas.

O espaço da Associação 
Atlética Banco do Brasil 
(AABB) ficou lotado de convi-
dados, parentes e amigos dos 
agraciados, além de autorida-
des políticas e empresariais. A 
solenidade contou ainda com 
a presença do prefeito Wilson 
Neves.

Durante a entrega dos títu-
los, os homenageados tiveram 
a oportunidade de expressar a 
sua alegria por não ter nasci-
do em Santana, mas que por 
meio da lei passaram a ser le-
gítimos filhos de Santana dos 
Brejos. O Título de Cidadão foi 
conferido através do Decreto 
Legislativo nº 002/2015, que 
homenageia pessoas nasci-
das fora de Santana que con-
tribuíram para o desenvolvi-
mento econômico, político e 
social do município, a maior 
horaria oferecida pelo legisla-
tivo municipal.

Sem jamais esquecerem 
suas origens, os homena-

O Título de Cidadão foi conferido através do Decreto legislativo 002/2015

FOTOS: jAyME MODESTO
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Nascido em Sítio do Mato, 
criado em Serra Dourada e 
residindo em Santana há 35 
anos, o empresário Olival 
Lêdo foi homenageado com 
o Título de Cidadão Benemé-
rito Santanenese. 

Olival, um cidadão atuante 
e participativo foi presidente 
da Câmara de Dirigentes Lo-
jistas de Santana por quatro 
mandatos. Na mesma en-
tidade, também exerceu o 
cargo de tesoureiro, foi can-
didato a vice-prefeito na cha-
pa de Alcides Leite, em Serra 
Dourada no ano de 2012, 
atuou na escola agrícola 
como secretário, tesoureiro e 
diretor de obras, onde atual-
mente exerce o cargo de te-
soureiro. É membro efetivo 

da Associação de Traíras e é 
empresário do ramo varejista 
de supermercado. 

“Este é um dia muito espe-
cial para mim. O título que 
esta casa teve a generosi-
dade de me oferecer, muito 
me honra, mas acima de 
tudo me comove, pela forte 
simbologia que tem. Com 
este dia vem um turbilhão 
de memórias acumuladas, 
algumas até já esquecidas, 
quando decidi fazer de San-
tana o meu lugar. Mas seria 
ainda mais correto dizer que 
não fui eu quem decidiu e 
sim Santana que se fez lugar 
e morada em mim. Sem des-
merecer a minha terra natal. 
Em Santana me sinto em 
casa”, afirmou Olival Lêdo.

Uma relevante homenagem 
ao empresário Aridalvo Lis-
boa Silva. A cerimônia de 
entrega de Títulos foi emocio-
nante, por ser ele uma pes-
soa querida na comunidade 
santanense. Nascido em ja-
cobina Bahia, Dalvino como 
é popularmente conhecido 
tem 48 anos de idade, e há 41 
anos adotou Santana como 
sua terra natal. Teve a vida 
marcada por muito trabalho. 
O empresário é casado com 
Woodna Oliveira Xavier Lis-
boa, e pai de dois filhos, Hya-
go Kaian e Ariane Kamaia, e 
trabalha no ramo de Farmá-
cia, é também pecuarista.

Dalvino é uma pessoa 
atuante e bem relacionada, 
durante a solenidade fez um 
discurso emocionado. “Es-
tou cumprindo com os obje-
tivos de minha vida, ser útil, 
trabalhando para a família 
e a coletividade. Muito obri-
gado pelo reconhecimento”, 
disse o empresário. 

Para o presidente da Câ-
mara josé Angelico, popular 
Vaca Magra, idealizador da 

homenagem, a entrega do tí-
tulo faz justiça pela história 
de luta e dignidade de Dalvi-
no. “Um homem que merece 
todas as honras. Quero, em 
nome do Legislativo e da ci-
dade, eternizar a sua histó-
ria para as gerações que ain-
da virão”, disse Vaca Magra. 

Dalvino diz que aprendeu a 
amar Santana, terra que abra-
çou como seu segundo berço 
natal e ali ficou as raízes em 
definitivo, conquistando, as-
sim, essa condição de cidada-
nia que o parlamento santa-
nense, mediante a edição do 
competente decreto legisla-
tivo reconhece e ratifica. “O 
homenageado, na sua luta 
diária, não se limitou ao mero 
cumprimento de seus deve-
res. Ele fez e faz muito mais 
que isso, pois, comprovada-
mente, cumpre sua obrigação 
com eficiência, zelo, coragem 
e, acima de tudo, com muito 
amor e dedicação, contribuin-
do, incansavelmente, para o 
desenvolvimento econômico 
e social de Santana”, afirmou 
o presidente da Câmara.

Uma das mais importantes 
figuras da história contem-
porânea de Santana, o po-
livalente Raimundo josé da 
Silva Filho, seu Mundinho, 
foi homenageado com o Tí-
tulo de Cidadão Honorário. 

Natural de Santa Luzia 
- MG chegou em Santana 
em janeiro de 1953, seu 
primeiro trabalho foi como 
caminhoneiro, profissão 
que exerceu durante muitos 
anos. Foi pioneiro instalan-
do a primeira padaria me-
canizada do Oeste baiano 
em 1970, na política foi can-
didato a prefeito em 1976. 
Um homem culto, dedica-
do a leitura, seu Mundinho 
já publicou dois livros, um 
sua autobiografia intitulado 
“Eta Mundinho”, o segundo 
um romance “Boqueirão: 
Suas mulheres e seus amo-
res”. Em breve pretende pu-
blicar mais uma obra. 

Seu mundinho é um exem-
plo a ser seguido, íntegro e 
honrado, um ser humano ím-
par. Aos 90 anos ainda encon-
tra força para lutar por uma 
sociedade realmente justa 
e de valores realmente cor-
retos. Para ele, a sociedade 
precisa ser organizada com 
bases sólidas na família, por-
que isso indica a recepção de 
valores e aponta para a digni-
dade do ser humano. Ainda 
segundo ele, o caminho do 
bem a ser seguido são os en-
sinamentos do criador.

Para ele é uma satisfação 
imensurável receber este 
título de reconhecimento. 
"É uma honra muito grande 
para mim ser hoje oficializa-
do como filho de Santana, 
vamos continuar contribuin-
do com o desenvolvimento 
desta querida a cidade”, 
agradeceu o homenageado 
emocionado.

Entre os 53 santanenses de 
coração, homenageados com 
o Título de Cidadão Honorá-
rio, pelo Legislativo Municipal 
está o médico cirurgião, o clí-
nico Dr. joão Augusto Lopes, 
onde nele encontraram bons 
fundamentos e concederam 
tal honraria. 

Nascido na cidade de Co-
cos, o médico mesmo moran-
do em Santana, governou o 
município de Cocos por qua-
tro anos, é pecuarista e atual-
mente diretor do Hospital Dr. 
Francisco Flores em Santana. 

A emoção do homenagea-
do ficou visível no discurso 
de agradecimento. Ele apos-
tou em Santana iniciar ativi-
dades profissionais e sociais. 
Encontrou condições ideais 
para crescer no exercício da 
cidadania com educação e 
presteza na busca de ofere-
cer o melhor em favor da co-
munidade. Segundo Dr. joão, 
Santana é uma terra onde 
tudo fez sentido, onde o es-
forço guarda uma finalidade, 
onde o trabalho é fonte de 
prazer e de enriquecimento. 

O ex-vereador Valmir Xavier foi 
um dos homenageados com o 
Título Honorífico de Cidadão 
Santanense. Nascido em Ibo-
tirama, Valmizinho como é co-
nhecido, reside em Santana 
há 32 anos. Foi vereador por 
três mandatos, participou de 
várias comissões, foi também 
vice-presidente da Câmara de 
Vereadores. 

O homenageado lembrou 
que entrou na política atra-
vés do ex-deputado Nestor 
Duarte é pecuarista e atua no 
comércio de compra e venda 
de gado e ainda se mantém 
ativo na vida política de San-
tana e Serra Dourada. 

Valmizinho, pessoa digna 
da honrosa homenagem, pres-
tou um grande serviço duran-
te a sua passagem pelo legis-
lativo municipal. O presidente 
da Câmara josé Angelico, afir-
mou que a belíssima história 
do líder político comunitário 

justifica a homenagem. 
Valmizinho retribuiu afir-

mando, que se antes já 
se sentia um santanense, 
agora, com o título passou 
a integrar o rol dos filhos 
abençoados de Santana dos 
Brejos. “Aprendi a amar e a 
admirar esta cidade que mui-
to me orgulha, bem como 
este povo ordeiro. Com enor-
me capacidade de driblar as 
adversidades, reconstruindo 
uma Santana cada vez mais 
bela”, frisou o homenagea-
do, garantindo que a home-
nagem ficará para sempre 
gravada na sua memória. 

Ao comentar sobre a ho-
menagem afirmou que um 
dia sonhou alto em ser um 
cidadão santanense e que 
só tinha agradecer a todos 
e à cidade. “É um título alta-
mente significativo, porque 
é outorgado pelos legítimos 
representantes”, afirmou.

No evento emocionante, mar-
cado por homenagens a di-
versos cidadãos, o prefeito de 
São Desidério Demir Barbosa, 
também foi agraciado com 
Título Honorífico de Cidadão 
Santanense. A solenidade 
contou também com a pre-
sença do prefeito Dr. Wilson 
Neves, vereadores e demais 
personalidades que também 
receberam a horaria por parte 
do Poder Legislativo.

Demir Barbosa foi indicado 
por unanimidade da edilida-
de pelos relevantes serviços 
prestados em prol do de-
senvolvimento de Santana. 
Na oportunidade, também 
foi homenageado com o Tí-
tulo de Cidadão Santanen-
se, o ex-deputado estadual 
Herbert Barbosa, irmão do 
prefeito Demir Barbosa, que 
estavam acompanhados do 
chefe de gabinete da Prefei-
tura de São Desidério, Nerito 
Carvalho.

“Esse título me emociona 
muito. Dá-me muita honra e 
marca um novo momento na 
minha vida pública, em sa-
ber que agora sou também 

cidadão santanense. Sinto-
me revigorado e agradecido 
pela homenagem que recebi 
do legislativo santanense”, 
afirmou Demir, acrescen-
tando ainda: “Uma cidade é 
construída por aqueles que a 
amam e trabalham pelo seu 
desenvolvimento. O que im-
porta é o amor que cada um 
de nós traz no coração para a 
cidade, para a família. Eu so-
nho com o dia que não mais 
haverá preconceito, porque 
ele é maléfico, e que as pes-
soas sejam respeitadas pelo 
seu caráter, sua honra e pelo 
que representa. Que esse 
título represente todos que 
constroem essa cidade cada 
vez melhor”, disse Demir 
Barbosa ao receber o título.

Para o presidente da Câ-
mara, josé Angelico, conhe-
cido como Vaca Magra, a in-
dicação que homenageou o 
prefeito de São Desidério foi 
devido o pequeno reconheci-
mento ao benefício que tem 
feito por Santana. “Parceria 
esta, que vem impulsionan-
do o desenvolvimento de 
nossa Terra”, afirmou.

olIval lêdo raImundo FIlHo (mundInHo) dr. João augusto de lopes

arIdalvo lIsboa

valmIr xavIer (valmIzInHo)

demIr barbosa



                                                                                                                                 GAZETA DO OESTE
BARREIRAS/BA,

20 de setembro a 20 
de outubro/201510

15 ANOS DE hISTóRIA 
Em BARREIRAS E REgIãO
N

o mês de outubro, a rede de lojas 
“Alliança” completa 15 anos de exis-
tência e realiza uma série de promo-
ções para comemorar a data. Entre 

elas a campanha do Dia das Crianças e o 
sorteio de um carro para os clientes. 

Com ações como estas que o empresário 
Alvimar Lobo Alvim, proprietário da em-
presa, consolidou-se e fez crescer a marca 
no mercado de móveis e eletrodomésticos 
de Barreiras e da região. A trajetória de 
sucesso é contada por ele mesmo: "Come-
çamos com 20 funcionários na loja matriz, 
situada na Praça Castro Alves, Centro de 
Barreiras. Hoje temos sete lojas, sendo 
três em Barreiras, duas em Luís Eduardo 
Magalhães, uma em Angical e mais uma 
em Baianópolis”, conta Alvim, destacando 
ainda, que desde o início a filosofia foi ofe-
recer produtos de boa qualidade com os 
melhores preços. “Graças a isso consegui-
mos atrair e fidelizar uma clientela que se 
identifica com as Lojas Alliança".

Para se manter nas primeiras posições, 
no competitivo mercado de Barreiras e 
região, Alvim adotou algumas estraté-
gias. "Nosso lema sempre foi oferecer 
as melhores condições para os nossos 
clientes. Para isso investimos em uma 

loja que oferece beleza arquitetônica e 
conforto. Desde a nossa primeira loja, 
com prédio climatizado, proporcionando 
bem estar para nossos clientes e visitan-
tes", evidencia o empresário. 

Essa é uma realidade. Quem é de Bar-
reiras e da região sabe que durante mui-
to tempo, o prédio da Alliança, na Praça 
Castro Alves, se destacava por ser o mais 
elegante, bonito e confortável empre-
endimento da Avenida Benedita Silvei-
ra. Isso teve um efeito dominó e logo os 
empresários passaram também a investir 
no embelezamento dos seus comércios. 
"Isso acabou sendo bom para todos, in-
clusive sob o ponto de vista da estética 
do centro da cidade", explica Alvim.

Para o empresário, por trás do cresci-
mento das Lojas Alliança está um bem 
feito planejamento. "Eu já tinha expe-
riência no ramo, pois trabalhei muitos 
anos com Luís josé Bastos, (da Econo-
mia) e isso, me deu base para entender 
profundamente do negócio. Tive ao meu 
lado o meu cunhado, Osvaldo, que é eco-
nomista e tem preparo e visão de mer-
cado. Somando uma coisa a outra, con-
seguimos construir a receita para que o 
empreendimento fosse certeiro" ressalta.

Sempre mantendo a seriedade e sem 
tirar o olho das oportunidades que o mer-
cado oferece, Alvim enxergou longe e per-
cebeu que era hora de expandir o negócio. 
"Construímos mais uma loja em frente a 
rotatória, próximo ao antigo Supermer-
cado Castro (hoje Costa Azul). Foi uma 
decisão acertada. A loja fica em um pon-
to estratégico, de grande movimentação, 
com boa visibilidade e mantém um ótimo 
padrão de vendas", frisa o empresário.

Recentemente Alvim deu mais um pas-
so. Construiu um moderno prédio de dois 
pavimentos, logo após o Centro de Abas-
tecimento de Barreiras. Na opinião dele, 
a chegada de grupos empresariais do 
mesmo ramo que se instalam em Barrei-
ras é um desafio para as Lojas Alliança. 
"Quem é empresário sabe que o mercado 
impõe desafios a todo o momento, e nós 
temos que ter planejamento para enfren-
tar as crises, se readequar nos momen-
tos certos", enfatiza.

Seguindo este pensamento Alvimar 
Lobo Alvim, diversificou suas atividades 
e lançou a Encaixe Versátil, representan-
te dos móveis planejados Delano e a En-
caixe Versátil com a bandeira New. Além 
disso, ele montou um laboratório de 

produtos biológicos para agricultura que 
fabrica o defensivo Tricoderma, empre-
gado para combater o mofo branco nas 
culturas de soja, milho, algodão e outras. 

"É um investimento que fazemos na 
pesquisa para atender uma região que 
tem vocação agrícola e que se destaca 
como um dos mais importantes polos de 
agricultura do país", afirma o empresário.

SObRE O EMPRESáRIO
Casado e pai de três filhos, Alvim diz 

que a família é a base de tudo. "A família 
é que oferece a retaguarda para que pos-
samos desenvolver com tranquilidade as 
atividades na vida profissional e obter 
sucesso", informa.

Ao completar 15 anos das Lojas Allian-
ça – Boa, Bonita e Barateira, Alvim agra-
dece a clientela pela preferência e pela 
fidelidade, aos familiares e amigos e, so-
bretudo, a dedicação de todos que traba-
lham nas Lojas Alianças. "Nossa equipe 
de trabalho veste a camisa da empresa, 
e isso é fundamental. Sem uma boa equi-
pe, empresa nenhuma se desenvolve. 
Portanto, obrigada a todos os envolvidos 
neste processo, colaboradores e parcei-
ros!" finaliza Alvim.
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Vi Festival de linguagens artísticas 
homenageia buritirama

ordem de serviço para construção 
da quadra poliesportiva é assinada

Prefeitura e 
codevasf iniciam 

sistema de criação 
de alevinos

ferência, por ser revelador de 
novos talentos e estar intima-
mente ligado à cultura buriti-
ramense. Em seu pronuncia-
mento agradeceu a todos os 
envolvidos na realização do 
evento e a equipe da secreta-
ria da Educação, na pessoa do 
diretor pedagógico, Everton 
Borges.

O prefeito Arival Viana 
agradeceu a gestão da Educa-
ção, que mesmo com a crise 
que assola o município, teve 

voado de Cruzeiro do Oeste, 
47 km da sede do município. 

O valor total do equipa-
mento esportivo está orçado 
em R$ 244,6 mil, sendo R$ 
187,9 mil oriundos de repas-
se federal e R$ 56,7 mil do 
Tesouro Estadual. A quadra 
que será construída no Con-
junto Habitacional Mariano 
Batista, terá 28x15m, com 
alambrado, arquibancada, 
acessibilidade, instalações 

competência, para a realiza-
ção do tão importante evento 
cultural.

Estiveram presentes ain-
da no evento, os secretários 
de Administração e Finan-
ças Irom Marques e o de In-
fraestrutura Orlando Lima, 
o procurador do município, 
o advogado juliano Viana, o 
diretor de Esportes, Cultura e 
Lazer, Edgar Filho, o vereador 
Israel Silva, além de diretores 
e coordenadores escolares. 

elétricas e serviços extras de 
terraplanagem e irá atender 
com atividades esportivas e 
também sociais aos morado-
res de todo o município.

O prefeito Hamilton Lima 
falou da alegria em ver o 
município receber mais uma 
grande obra. “Esta é uma 
obra que devíamos ao povo 
de Entroncamento e se Deus 
quiser em 90 dias estará 
construída”, comemorou Ha-

milton.
Os investimentos fazem 

parte do programa de inte-
riorização da Sudesb que, 
desde 2007, mais de 300 equi-
pamentos esportivos foram 
construídos ou reformados, 
como pistas de skate, piscinas 
semiolímpicas, quadras po-
liesportivas, estádios de fute-
bol e praças de convivências.

Participaram do ato de as-
sinatura o responsável pela 
Empresa Santa Isabel LTDA 
- construtora que fará a obra 
da quadra, Edmilson Pimen-
ta, vereadores e secretários 
de governo. 

De acordo com o diretor 
Sudesb, Elias Dourado, está 
pronto para o início da obra. 
“Estamos assinando a Ordem 
de Serviço para início da obra 
desta quadra aqui em Entron-
camento. Esta é uma emenda 
federal de 2012, do então de-
putado Federal Oziel Oliveira 
e que sempre contou com o 
apoio do prefeito Hamilton 
Lima. Tivemos demoras bu-
rocráticas que não deveriam 
acontecer, e após todo esse 
processo, estamos hoje com 
a licitação já realizada, a em-
presa Santa Isabel ganhou e 
agora vai dar início à obra”, 
garantiu Dourado.

Reinaldo Rolon

A 
Escola Municipal 
Professor Carlos Ivan 
de Souza foi palco 
da culminância VI 

Festival de Linguagens Artís-
ticas – Buritirama 30 anos. 
O projeto realizado no dia 25 
de setembro, promovido pela 
Prefeitura, através da Secre-
taria Municipal de Educação, 
contou com a participação 
das escolas da rede municipal 
de ensino da sede e do interior 
do município.

As apresentações artísticas 
demonstraram a valorização 
da identidade do povo buriti-
ramense, com homenagens 
aos 30 anos e aos principais 
protagonistas da emancipa-
ção do município, dentre eles, 
o atual prefeito, Arival Viana. 
A originalidade e liberdade 
autoral serviram para disse-
minar as artes, nas suas mais 
diversas linguagens (Arte Li-
terária, Visual, Cênica, Musi-
cal e Dança).

Para o secretário de Educa-
ção, Geraldo junior, o Festival 
é um dos eventos de sua pre-

Da Redação

E
m cerimônia realiza-
da no dia (16/10), o 
diretor geral da Su-
perintendência dos 

Desportos do Estado da Ba-
hia (Sudesb), Elias Dourado, 
e o prefeito de Riachão das 
Neves, Hamilton Santana de 
Lima, assinam Ordem de Ser-
viço para construção de uma 
quadra poliesportiva no Po-

CECOMM

A 
Secretaria de Agricul-
tura, junto a Secretaria 
de Obras do município 
de Ibotirama reuniu-se 

com a Companhia de Desenvol-
vimento dos Vales do São Fran-
cisco e do Parnaíba (Codevasf), 
para cadastrar as associações 
das zonas rurais, para recebi-
mento de alevinos e assistência 
técnica profissional, na criação 
e desenvolvimento dos peixes 

BuritirAmA

riAChãO dAs Neves iBOtirAmA

banca 
examInadora
Os jurados da banca exa-

minadora da modalidade 
de ensino Anos Iniciais 
(Ed.Infantil ao 5º ano) fo-
ram: o coordenador de 
Cultura Samuel Soares, 
o professor de Português 
e dançarino de quadrilha 
junina Cleison Viana, a 
psicopedagoga e vice dire-
tora da Escola Estadual de 
Buritirama Eliana Costa, 
assistente social Roseane 
Oliveira e jeová Costa gra-
duando em Agronomia.

Os jurados da modalida-
de de ensino Anos Finais 
(6ª à 9ª Série) foram: o 
veterinário e coordenador 
da Defesa Civil Haniel Ma-
chado, o administrador e 
gerente da Renova jânio 
Santos, o professor e presi-
dente da entidade cultural 
“OS EXAGERADOS” Flávio 
Ferreira, a veterinária Kari-
na Estrellado e o enfermei-
ro Pedro Correia.

a quadra poliesportiva será Construída no povoado de 
Cruzeiro do oeste, em riaChão das neves

na sede de cada associação.
A construção de sistema de 

criação dos alevinos foi ini-
ciada no dia (15/10), onde foi 
realizada a limpeza do local 
e a demarcação da área que 
será utilizada para construção 
do tanque criatório.

Cada tanque comportará 
mais de 30 mil alevinos que 
serão cuidados pelos próprios 
membros das associações ini-
cialmente com a assessoria 
da Codevasf.

O atual prefeito foi um dos homenagiados

A cerimônia contou com a presença do prefeito e o diretor geral da Sudesb
Cada tanque comportará mais de 30 mil alevinos

FOTOS: REINALDO ROLON

ASCOM

CECOMM
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“NINGUéM PODE REAlIZAR-SE como ser 
humano se não tiver assegurado o respeito 
ao exercício da sua sexualidade, conceito 
que compreende tanto a liberdade sexual 
como a liberdade à livre orientação sexual”. 
Esse pensamento de Maria Berenice Dias 
(www.mbdias.com.br) reflete no respeito às 
diferenças existentes entre cada ser huma-
no. A sexualidade é algo incontrolável, ela é 
inerente à condição humana, uma espécie 
de sentimento que surge sem explicação. 
Vivemos cercados de fatores externos e in-
ternos, que influenciam nossas tomadas de 
decisões, são fatores biológicos, culturais, 
psicológicos, dentre outros elementos. Na 
sexualidade não é diferente.

Conforme explicam os profissionais da 
psicologia, o homossexual assim como o 
heterossexual possui impulsos sexuais que 
são resultados do intercâmbio desses fato-
res, assim a pessoa ao compreender sua se-
xualidade não opta por ser homo ou hétero, 
não se trata de uma escolha e sim da con-
junção de elementos intrínsecos e extrínse-
cos que determina sua orientação sexual.

Sigmund Freud defendia que todo ser 
humano é inerentemente bissexual, e ain-
da que inconsciente, os impulsos libidinais 
homossexuais estão presentes em todos os 
serem humanos, sendo, portanto, o prazer 
a finalidade principal e a reprodução uma 
meta secundária.

No Brasil vivemos em uma democracia 
onde impera o binômio: Igualdade e Liber-
dade. O princípio da dignidade da pessoa 
humana está cravada em nossa Carta Mag-
na de 1988.

Art. 1° – A República Federativa do Brasil, 
formada pela união indissolúvel dos Esta-
dos e Municípios e do Distrito Federal, cons-

titui – se em Estado Democrático de Direito 
e tem como fundamentos:

[...]

III – a dignidade da pes-
soa humana;

Todos os seres humanos 
nascem livres e iguais em 
dignidade e direitos, a dig-
nidade da pessoa humana 
é o centro do nosso orde-
namento jurídico, é o cerne 
do estado democrático de 
direito, devendo ser respei-
tado, pois dele nasce toda a 
estrutura e organização estatal.

Sabendo disso, todo indivíduo tem ao seu 
alcance, a garantia de proteção a sua digni-
dade, podendo utilizar-se desta, como meio 
efetivo de assegurar, o respeito às diferen-
ças e a livre manifestação dos seus desejos. 

Sendo que qualquer ato contra a dignidade 
do indivíduo deve ser sobrepujado.

Apesar do direito garantido, vítimas do 
preconceito e de manifestações de violên-
cia física e moral, lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis e transexuais ain-
da lutam pelo reconheci-
mento de direitos sociais. 
A Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência 
da República (SDH), atenta 
à gravidade das manifesta-
ções de caráter homofóbi-
co reforçou o atendimento 
pelo Disque 100 – Disque 
Direitos Humanos. Segun-

do o último balanço da secretaria, entre ja-
neiro e abril de 2015, foram registradas 356 
denúncias de violações de direitos humanos 
entre a população LGBT no país. Em 2014, 
foram registradas 1.013 denúncias.

Conforme o portal Brasil, a Secretaria de 

Direitos Humanos também passou a pu-
blicar, a partir de 2011, o relatório sobre 
violência homofóbica no Brasil, um estu-
do pioneiro com dados sobre as violações 
de direitos humanos da população LGBT, 
para traçar um panorama mais amplo da 
situação da homofobia no país. O relatório 
cruza dados do Disque 100, do Ligue 180, 
da Secretaria de Políticas para as Mulheres 
(SPM), e da Ouvidoria do Sistema Único de 
Saúde (SUS), do Ministério da Saúde. De 
acordo com a última versão da publicação, 
de 2013, houve um aumento do número de 
violações de direitos humanos entre 2011 
e 2012. Em 2011, foram registradas 6.809 
violações de direitos. No ano seguinte, sal-
taram para 9.982, – um aumento de 46,6%.

De acordo com levantamento do Grupo 
Gay da Bahia, o Nordeste é a região com 
mais casos — concentra 43%. Os gays são 
os mais atingidos (59%), seguidos por tra-
vestis (35%) e lésbicas (4%). Entre os tipos 
de violações de direitos humanos mais co-
muns, registrados pelo Disque 100 estão, 
a discriminação e a violência psicológica, 
seguidas por denúncias de violência física.

No entanto, os dados confirmam que o 
caminho para a superação do preconceito 
é prolixo, mas a sociedade, tão pouco o sis-
tema jurídico brasileiro, pode abster-se de 
um problema social chamado homofobia, 
referindo-se a ele como um problema, pois 
a Constituição Federal trás o princípio da 
dignidade humana como baliza para os de-
mais direitos do indivíduo, assim qualquer 
ato de descriminalização deve ser contido 
e repelido como forma de justiça. O fato de 
um indivíduo relacionar-se com alguém do 
mesmo sexo está dentro da prerrogativa 
da pessoa.

HOMOFOBIA: O PRINCíPIO DA 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

dio.gobi@hotmail.com

DiOvAni 
GObi

COLUNA DE Um ADVOgADO

A CONSTITUIÇÃO 
FEDERAl TRáS 

O PRINCíPIO DA 
DIGNIDADE hUMANA 

COMO bAlIZA PARA OS 
DEMAIS DIREITOS DO 

INDIvíDUO

comunidade Quilombola conta com 
sistema de abastecimento de água

escola municipal 
soares Pardim deve ser 

entregue ainda este ano

centro de atenção psicossocial 
realiza sonho de usuários

Ascom Codevasf

C
erca de 340 pessoas 
que vivem na comu-
nidade Quilombola 
de Lagoa das Pira-

nhas, em Bom jesus da Lapa, 
estão sendo beneficiadas com 
sistema de abastecimento de 
água construído pela Com-
panhia de Desenvolvimento 
dos Vales do São Francisco e 
do Parnaíba (Codevasf). Além 
das 77 famílias residentes no 
local, a obra beneficia uma 
escola municipal que atende 
a localidade.

O investimento na obra foi 
de aproximadamente R$ 750 
mil, recursos do Programa de 
Aceleração do Crescimento 
(PAC Prevenção). O sistema 
de abastecimento teve a ges-
tão repassada para a Prefeitu-
ra Municipal de Bom jesus da 
Lapa, que, por meio do Servi-
ço Autônomo de Água e Esgo-
to (SAAE), efetua a operação 
e manutenção. A captação é 
feita no rio São Francisco por 
meio de um braço do rio que 
forma a Lagoa das Piranhas.

“É importante salientar que 
este sistema representa uma 
luta antiga da comunidade. A 
Codevasf teve grande impor-
tância desde a elaboração até 
a conclusão do sistema e tem 
sido sempre uma grande par-
ceira das comunidades, prin-
cipalmente quilombolas. O 

governo reconheceu a neces-
sidade das políticas públicas 
nessas comunidades o que 
representa uma grande vitó-
ria dos movimentos sociais. 
E hoje estamos colhendo os 
frutos de mais uma ação do 
governo, de uma instituição 
que vem trabalhando para 
reparar essas adversidades 
e também da própria comu-
nidade que vem buscando 
seu desenvolvimento”, disse 
Cláudio Pereira, coordenador 
do Comitê da Bacia Hidro-
gráfica do Rio São Francisco 

(CBHSF) e líder comunitário 
local.

O sistema de abastecimen-
to foi implantado para aliviar 
os efeitos da estiagem pro-
longada que atinge a região, 
aumentando a qualidade de 
vida da comunidade quilom-
bola. “A água tratada possui 
esse papel de trazer mais 
qualidade de vida para as 
pessoas da nossa comuni-
dade. Uma boa água reflete 
diretamente na saúde dessas 
pessoas. E a Codevasf tem 
feito um grande trabalho aqui 

na região e tem trazido para a 
gente essa alegria de ter sido 
beneficiado com o abasteci-
mento de água”, complemen-
tou Cláudio Pereira.

A obra foi entregue ofi-
cialmente à comunidade 
no último final de semana, 
contando com a presença do 
superintendente regional da 
Codevasf em Bom jesus da 
Lapa, Lourival Gusmão, au-
toridades estaduais e muni-
cipais, além de moradores da 
região.

Ascom 

A obra de construção da Es-
cola Municipal Soares Par-
dim, na Comunidade Batalha, 
em Bom jesus da Lapa, conti-
nua em ritmo acelerado. São 
recursos da ordem de quase 
350 mil reais investidos, pro-
venientes de recursos pró-
prios do município.

De acordo com informa-

ções da empresa responsável 
pela construção, a previsão 
de conclusão da obra é no iní-
cio de dezembro deste ano.

Para o prefeito Eures Ribei-
ro, a nova escola vai suprir 
uma carência daquela comu-
nidade. “A comunidade que 
sofria com as condições pre-
cárias, em breve irá usufruir 
de uma escola com qualida-
de”, frisou Eures Ribeiro.

BOm Jesus dA LApA

o investimento na obra foi de aproximadamente r$ 750 mil, 
reCursos do programa de aCeleração do CresCimento

Ascom

Usuários se conheceram no 
CAPS e vivem juntos com o 
consentimento dos familiares.

Atendendo a um pedido da 
noiva, foi realizada uma festa 
para celebrar o "amor"  dos 
dois na sede no CAPS, com 
a presença dos familiares, da 
equipe do CAPS/Lapa e dos 
amigos do Colégio Técnico 
em Enfermagem São Raphael 
(Responsáveis pela a organi-

zação de todo o evento).
Faz parte da atenção psicos-

social, a  atenção humanizada 
e centrada nas necessidades 
das  pessoas com sofrimento 
ou transtorno mental, bem 
como no desenvolvimento de 
atividades no território, que 
favoreça a inclusão social com 
vistas à promoção de autono-
mia e ao exercício da cidadania.

Mais um trabalho de suces-
sos da equipe do Governo Fa-
zendo a Mudança Acontecer.

O sistema foi implantado para aliviar os efeitos da estiagem 

São recursos da ordem de quase 350 mil investidos

ASCOM CODEVASF
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iNfrAestruturA

Produtores cobram recuperação da ba 225

Preto, e está bem complicado. 
Precisamos de uma solução 
urgente", desabafa.

De acordo com Dorival, o ce-
nário é de uma estrada aban-
donada.  “Desde 2010 enfren-
tamos esta situação, pois a 
empresa que venceu a licita-
ção fez um serviço de péssi-

ma qualidade e em um mês a 
estrada estava esburacada de 
novo e houve problemas buro-
cráticos para nova licitação e 
contratação de outra empresa 
que desde o ano passado não 
iniciou adequadamente a re-
cuperação, alegando falta de 
repasse do governo estadual”.

O engenheiro afirma ainda 
que já foram realizadas várias 
reuniões com o DERBA, com 
representantes de classe, po-
líticos da região e governos 
municipal e estadual e a pro-
telação das obras, mas nada 
foi feito. “Na prática, só foi 
realizada a base com casca-

lho em 8 km e a empresa que 
venceu a licitação diz aguar-
dar pagamento do estado, já o 
estado fala em já ter realizado 
o primeiro depósito e que as 
obras não poderiam ter para-
do, então vivemos esse jogo 
de empurra-empurra”, evi-
dencia Dorival.

Na primeira quinzena de 
outubro, o presidente da As-
sociação de Agricultores e Ir-
rigantes da Bahia (Aiba), júlio 
Cezar Busato, e o deputado 
estadual Eduardo Salles, es-
tiveram com o secretário de 
Infraestrutura, Marcus Caval-
canti, para falar sobre a reto-
mada das obras da BA-225. 
O secretário informou que as 
máquinas voltariam a traba-
lhar na mesma semana, mas 
não aconteceu. 

PETIÇÃO
De tanto pensar em possí-

veis formas de ajudar os pro-
dutores e demais usuários 
da BA-225, e devido o silên-
cio por parte dos governan-
tes, o engenheiro agrônomo, 

Dorival de Oliveira resolveu 
fazer uma petição e buscar 
assinaturas com intuito de 
chamar a atenção. “Busquei 
o site AVAAZ (comunidade 
de campanhas online), como 
forma de popularizar o le-
vante de assinaturas. Porém, 
precisamos de maior cons-
cientização e participação de 
todos pela questão, pois é um 
problema de todos nós da re-
gião”, frisou.

No momento constam ape-
nas 330 assinaturas Para 
apoiar esta ideia basta preen-
cher o formulário no AVAAZ 
com o nome, e-mail, CEP e 
nacionalidade através do link: 
https://secure.avaaz.org/
po/petition/Governo_do_Es-
tado_da_Bahia_Recupera-
cao_rodovia_BA225_trecho_
BR135_a_Coaceral/

Qualquer pessoa pode as-
sinar. A petição com as assi-
naturas serão encaminhadas 
para representantes governa-
mentais, como o secretário de 
Infraestrutura e o vice-gover-
nador.

Cheilla Gobi

M
otoristas e produ-
tores que preci-
sam usar a BA 225 
pedem a restau-

ração da pista, - principal via 
de escoamento da produção 
agrícola do município de For-
mosa do Rio Preto que liga a 
sede do município a região de 
Coaceral, uma das principais 
regiões produtoras de grãos 
do Oeste da Bahia. Os trans-
tornos são causados pelos bu-
racos espalhados em cerca de 
66 dos 78km da rodovia.

Os buracos preocupam 
principalmente quem depen-
de da estrada para trabalhar 
e acabam tendo prejuízos fi-
nanceiros com a quebra de 
peças, mais tempo na estra-
da, aumento de frete, além do 
risco de acidentes e assaltos. 
Como o engenheiro agrônomo 
Dorival de Oliveira júnior, que 
trafega pela estrada sema-
nalmente. “Presto serviços de 
assistência técnica na região 
da Coaceral/ Formosa do Rio 

produtores rurais da Comunidade de CoaCeral, uma das prinCipais regiões produtoras de 
grãos do oeste da bahia estão insatisfeitos e Cansados Com o desCaso. os transtornos são 

Causados pelos buraCos espalhados em CerCa de 66 dos 78km da rodovia

SAúDE é O qUE TODOS desejam e pro-
curam adquirir para si, é parte essen-
cial de uma vida produtiva e duradoura, 
sustentáculo de uma existência plena e 
harmoniosa. Mas afinal, o que é saúde?

Alguns autores definem saúde como 
ausência de doença, diriam ser um 
equilíbrio dinâmico entre indivíduo e 
meio ambiente. A Organização Mundial 
de Saúde (OMS) define saúde não ape-
nas como a ausência de doença, mas 
como a situação de perfeito bem-estar 
físico, mental e social.

O objetivo desta coluna é discorrer 
sobre vários aspectos pertinentes à 
saúde, procurando abordar de uma ma-
neira objetiva algumas situações que 
afetam direta e indiretamente a promo-
ção da saúde, bem como ações preven-
tivas assertivas que qualquer pessoa 
pode incorporar a sua rotina.

Sejam bem vindos! E não deixem de 
conferir as próximas publicações!

O QUE É 
SAÚDE?

liliane.magal@hotmail.com

LiLiAnE
MAGALhãES

SAÚDE Em PAUTAumOB

Umob analisa proposta de consórcio de 
saúde apresentada pelo governo do estado

“Ainda são muitas dúvidas 
a respeito desse Consórcio, 
principalmente com relação 
a contribuição dos municí-
pios. Dúvidas quanto a va-
lores, como deve ser feito o 
pagamento, o percentual do 
Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviço (ICMS), 
dentre outras questões que 
precisam ser esclarecidas”, 
frisou o prefeito de Luís 
Eduardo Magalhães, Humber-
to Santa Cruz, que também é 
presidente do CIS da União 
dos Municípios do Oeste.

De acordo com a coordena-
dora técnica do Consórcio de 
Saúde, Erika Seixas, a orien-

tação é que se avaliem alguns 
pontos de discussão como o 
voto qualitativo e fontes de 
financiamento. “É necessário 
essa análise, para que os mu-
nicípios não tenham uma de-
manda financeira ainda maior 
do que a já existente nos mu-
nicípios, visto que a proposta 
do estado prevê retirada de re-
cursos antecipadamente em 
fonte”, disse a coordenadora.

A reunião avaliou a possibi-
lidade do ingresso do estado e 
as normas que vão compor o 
protocolo de intenções deste 
documento. “Após essa análi-
se de proposta, aguardamos o 
parecer de cada prefeito sobre 

o assunto, em seguida será 
encaminhada uma nota téc-
nica para apreciação do esta-
do”, explica Erika.

A Umob aguarda a vinda de 
um representante do estado 
para uma reunião com os re-
presentantes da entidade, para 
que se feche um documento 
comum que fique interessante 
para o estado, para os municí-
pios e principalmente para a 
população da região Oeste.

CONSóRCIO 
INTERMUNICIPAl 
DE SAúDE
A formalização de um con-

sórcio para distribuição da de-
manda de consultas e exames 
de saúde, que prevê a melho-
ria do atendimento prestado 
a população como um todo é 
uma pauta recorrente entre 
todos os municípios da região 
Oeste, iniciada ainda no pe-
ríodo em que Humberto Santa 
Cruz presidiu a Umob, entre 
2013 e 2014.

A ideia é descentralizar os 
serviços de saúde para melhor 
atender a população de modo 
geral. Unir os municípios da 
região para redução dos cus-
tos da saúde, encontrar fer-
ramentas, meios de diminuir 
esse custo e atender melhor a 
população.

Cheilla Gobi 

P
refeitos e secretários 
que fazem parte da 
União dos Municípios 
do Oeste da Bahia 

(UMOB), se reuniram no dia 
(19/10), no Hits – Sport & Music, 
em Luís Eduardo Magalhães, 
com intuito de avaliar a propos-
ta do Consórcio de Saúde en-
viada pela Secretaria da Saúde 
do Estado da Bahia  (SESAB). 
A sugestão é que o Consórcio 
Intermunicipal de Saúde (CIS), 
que contempla 15 municípios 
passe a ser um Consórcio Inter-
federativo – o estado passa a ser 
membro participante.

a proposta é que o ConsórCio intermuniCipal de saúde (Cis), que 
Contempla a região oeste da bahia passe a ser um ConsórCio 
interfederativo, tendo o estado e muniCípios Como gestores

Principal via de escoamento da produção agrícola de Formosa do Rio Preto

Prefeitos e secretários de Saúde participaram da reunião

REPRODUÇÃO
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semana nacional de ciência e tecnologia

dos Municípios do Médio São 
Francisco (AMORVALE), a rei-
tora da Universidade Federal 
do Oeste da Bahia (UFOB), a 
professora Iracema Veloso, e 
diversas autoridades políticas 
da região.

A temática da edição deste 
ano é em referência ao Ano 
Internacional da Luz, estabe-
lecido pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) para 
2015. O evento que acontece 

em Brasília até o dia 25 de ou-
tubro é realizado pela primei-
ra vez no Oeste da Bahia. Em 
Luís Eduardo Magalhães, fo-
ram oferecidas até o dia 21/10 
oficinas, workshops, palestras 
e demonstrações práticas do 
quanto a tecnologia pode au-
xiliar o poder público munici-
pal em áreas como educação, 
saúde e segurança.

Durante a solenidade de 
abertura foi feita uma de-

monstração da rede da Prefei-
tura e da tecnologia 4g, pela 
empresa chinesa Huawei.  
“Estamos aqui para a apresen-
tação oficial do nosso projeto 
“Cidade Inteligente” que já é 
referência no país. A Prefei-
tura de Luís Eduardo se sente 
satisfeita com a sensação de 
estar cumprindo 
com o seu de-
ver”, disse o pre-
feito humberto 
Santa Cruz.

C o n f o r m e 
Humberto, Luís 
Eduardo é a pri-
meira cidade do Brasil a rece-
ber em todo o setor público o 
sistema 4g. “Instalamos em 
nosso município a base, que 
pode inclusive ser utilizada 
por outras cidades do Oeste. A 
ideia é democratizar o acesso 
à informação. A criatividade 
será o limite para o que que-
remos em tecnologia. Nossos 
sonhos se tornam reais, por-
que aqui a gente faz aconte-
cer”.

O Secretário Nacional de 
Ciência Tec-
nologia e In-
clusão Social, 
Eron bezerra 
se colocou a 
disposição do 
Oeste, no in-
tuito de cum-

prir novas tarefas. “O que eu 
puder fazer por essa região 
eu farei. Viemos fazer essa 
entrega solene ao município, 
nos confraternizar com o povo 
desta região e ao mesmo tem-
po nos colocar a disposição 
para novas empreitadas, pois 
o papel do governo é incre-
mentar o desenvolvimento”, 

Cheilla Gobi 

C
om o tema “Luz, Ciên-
cia e Vida”, o municí-
pio de Luís Eduardo 
Magalhães recebeu 

no dia (19/10), a abertura ofi-
cial da Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia. A sole-
nidade do evento teve início às 
15h, no Hits – Sport & Music, 
com o ato simbólico de início 
de atividade da fibra óptica no 
município, ao todo serão mais 
de 60 km.

O evento contou com a 
participação de autoridades 
da esfera federal como o Se-
cretário Nacional de Ciência 
Tecnologia e Inclusão Social, 
Eron Bezerra que no ato repre-
sentou o novo ministro Celso 
Pansera, o vice-governador da 
Bahia joão Leão e o presiden-
te da Telebras, jorge Bittar. 
Além da presença de prefei-
tos da União dos Municípios 
do Oeste da Bahia (UMOB), 
representantes da Associação 

LuÍs eduArdO mAgALhães

o evento que aConteCe em brasília entre os dias 19 e 25 de outubro é realizado pela 
primeira vez no oeste da bahia

disse Bezerra.
De acordo com o 

presidente da Tele-
bras, jorge bittar 
é possível trazer a 
banda larga para 
toda a região, para 
que possa se estender ao con-
junto da população a qualida-
de de serviço. “Naturalmente 
em parceria com o Governo 
do Estado e as Prefeituras e 
todos aqueles que possam 
contribuir com a qualidade de 
vida dos cidadãos”, frisou.

PROGRAMAÇÃO
Na sequência, uma palestra 

foi presidida pelo presidente da 
Telebras, sobre o Plano Nacio-
nal de Banda Larga (PNBL) na 
região Oeste. As 17h30 foi inau-
gurado, o Centro de Controle e 
Operações (CCO), anexo ao pré-
dio do Centro Administrativo e 

onde funcionará a central 
de videomonitoramento.

No dia 20, a programa-
ção contou com palestras 
sobre temas relacionados 
à Ciência e Tecnologia 
ministrados por profes-

sores da Universidade Federal 
do Oeste da Bahia (UFOB).

Durante todo evento o es-
tande da Prefeitura fez de-
monstrações para os visitan-
tes sobre o uso da tecnologia 
4G na administração pública, 
o sistema de Geo referencia-
mento da iluminação pública, 
o sistema de saúde informa-
tizado, monitoramento das 
escolas e o sistema e-cidade 
de gestão pública. Houve tam-
bém a participação das escolas 
públicas com projetos de ciên-
cias; Laboratórios de informá-
tica com projetos da Secretaria 
de Ação Social em robótica.

a semana
A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - SNCT foi 

estabelecida pelo Decreto Nº 5.101, de 8 de junho de 
2004. Ela é realizada no mês de outubro sob a coorde-
nação do MCTI, por meio do Departamento de Difusão e 
Popularização da Ciência e Tecnologia (DEPDI/SECIS) - e 
conta com a colaboração de secretarias estaduais e muni-
cipais, agências de fomento, espaços científico-culturais, 
instituições de ensino e pesquisa, sociedades científicas, 
escolas, órgãos governamentais, empresas de base tec-
nológica e entidades da sociedade civil. Tem o Objetivo de 
aproximar a Ciência e Tecnologia da população, promo-
vendo eventos que congregam centenas de instituições 
a fim de realizarem atividades de divulgação científica 
em todo o país em linguagem acessível à população e por 
meio inovadores que estimulem a curiosidade e motivem 
a população a discutir as implicações sociais da Ciência e 
aprofundar seus conhecimentos sobre o tema.

A escolha do tema da 12ª Semana Nacional da Ciência 
e Tecnologia "Luz, Ciência e Vida" se baseia em decisão 
da Assembleia Geral das Nações Unidas, que proclamou 
2015 como o Ano Internacional da Luz, com objetivo de 
celebrar a luz como matéria da ciência e do desenvolvi-
mento tecnológico.

O Ano Internacional da Luz é uma iniciativa mundial 
que vai destacar a importância da luz e das tecnologias 
ópticas na vida dos cidadãos, assim como no futuro e no 
desenvolvimento das sociedades de todo o mundo. Essa é 
uma oportunidade única para se inspirar, para se educar 
e para se unir em escala mundial.

FOTOS: jAyME MODESTO / CHEILLA GOBI

Escolas públicas participaram com projetos de ciências

Prefeitos da região e representantes de associações marcaram presença
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Pablo barrozo toma posse como membro do conselho 
da Frente Parlamentar da micro e Pequena empresa

tes do Conselho Parlamentar, 
os deputados Eduardo Salles, 
que presidirá a frente, Sandro 
Régis, vice-presidente, mais 
seis deputados.

“Foi com muita honra que 
recebi o certificado e me tor-
nei membro do Conselho da 
Frente Parlamentar da Micro 
e Pequena em-
presa. Estamos à 
disposição para 
fortalecer esse 
segmento que 
conta com mais 
de 700 mil micro 
empreendedores 
no estado”, afir-
mou o democrata.

Como repre-
sentantes da so-
ciedade civil do 
Conselho Consul-
tivo, serão empossados o 1º 
vice-presidente da Federação 
das Indústrias do Estado da 
Bahia (Fieb), Carlos Gantois, 
que presidirá o Conselho; Gui-
lherme Moura, 1º Vice-Pre-
sidente de Desenvolvimento 
Agropecuário da Federação da 
Agricultura do Estado da Bah-
ia (Faeb); Frutos Dias Neto, di-

retor-presidente da Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Salva-
dor (CDL Salvador); Reginaldo 
Rossi, presidente do Centro de 
Indústrias do Estado da Bahia 
(Cieb); Otto Alencar Filho, pre-
sidente do Desenbahia; Rodri-
go Garcia Salles, presidente 
da Federação das Empresas 

juniores do Es-
tado da Bahia 
(Unijr); Kelsor 
Gonçalves Fer-
nandes, presi-
dente da Feco-
mércio Bahia; 
Cláudio Silva 
Bastos, presi-
dente da Fede-
ração dos Tra-
balhadores e 
Trabalhadoras 
na Agricultura 

do Estado da Bahia (Fetag); 
Luiz Fernando Studart Ramos 
de Queiroz, presidente da As-
sociação Comercial da Bahia; 
joão Pedro Bahiana, presiden-
te da Associação de jovens 
Empreendedores; e jorge 
Antônio Bagdve de Oliveira, 
superintendente do Banco do 
Nordeste.

Assessoria do deputado

E
m cerimônia que 
aconteceu no dia 20 
de outubro, no plená-
rio da Assembleia Le-

gislativa da Bahia, o deputado 
estadual Pablo Barrozo (DEM), 
tomou posse como membro do 
Conselho da Frente Parlamen-
tar da Micro e Pequena Em-
presa. A Frente Parlamentar 
foi instalada em junho deste 
ano com o objetivo de debater 
temas referentes ao segmento 
e ampliar o contato com os po-
deres Executivo e judiciário e 
a sociedade civil em geral.

As micro e pequenas empre-
sas representam 95% das em-
presas brasileiras e cerca de 
60% das pessoas economica-
mente ativas no país. Na Bah-
ia, existem aproximadamente 
700 mil pequenos negócios, 
entre microempreendedores 
individuais, microempresas e 
empresas de pequeno porte, 
sendo que 38% deles estão 
em Salvador.

Além do deputado Pablo 
Barrozo (DEM), também to-
mou posse como componen-

Além do de Pablo barrozo, também tomou posse como componentes do Conselho Parlamentar, 
os deputados Eduardo Salles, Sandro Régis e mais seis deputados

EM MAIO DE 2013, escrevi o texto que se 
segue, sua leitura demostra que a necessi-
dade de mudanças estruturantes continua 
na ordem do dia na República Federativa do 
Brasil.

Antes de qualquer coisa, gostaria de 
pontuar que o título em destaque não é 
afirmação nossa, mas de um servidor da 
Procuradoria Geral da República. Esclareço: 
em viagem a Brasília com minha turma de 
Direito na época (2007), para visitarmos os 
tribunais superiores, viagem esta, organi-
zada pelo querido mestre Dr. Paulo Cesar. 
Visitamos também a sede da Procuradoria 
Geral da República e chegando ao imponen-
te edifício que leva a chancela do highlan-
der, Oscar Niemeyer, um servidor que nos 
recebera dissera: “antes desta sede éramos 
o primo pobre dos três poderes, mas agora 
com a sede da PGR isso foi reparado”.

A localização da sede da Procuradoria 
Geral da República foi prevista por Lúcio 
Costa no Plano Diretor de Brasília, em 1960. 
Mas, ao se transferir para a nova capital, 
em 1962, a PGR ocupou primeiro dois an-
dares do Departamento de Administração 
do Serviço Público (DASP). O órgão chegou 
a utilizar espaços do Ministério da Indústria 
e Comércio e, do Ministério da Saúde antes 
de se mudar, em 1982, para um prédio na 
Avenida L2 Sul, onde hoje funciona a Pro-
curadoria da República no Distrito Federal.

Em se tratando de combate ao crime e 
investigação, temos por designação legal 
a polícia judiciária civil (nos Estados, liga-
da ao governo via Secretaria de Segurança 
Pública) e federal (na União ligada à Presi-
dência da República via Ministério da justi-
ça). Logo, por uma questão óbvia de subor-
dinação, estas polícias já têm seu papel de 
investigar limitado a interesses. Trata-se de 
instituições de investigação subordinadas 
a um único poder em esferas diferentes, o 
Executivo. Que embora seja exercido por um 

indivíduo em prol da coletividade o faz sem-
pre a partir de uma corrente política e que 
naturalmente o faz observando interesses 
de grupo. E isso alcança a disposição de in-
vestigar de sua polícia (nossa polícia), isso 
é fato.

Entendo a importância 
da existência da polícia 
ostensiva/militar fardada, 
com suas funções já cons-
titucionalmente definidas 
e considero que seja im-
portante sua subordinação 
ao governo como forma de 
o Estado ter sob sua batuta, um contingente 
para prevenção ao crime, promover a defesa 
civil e controle da ordem pública, mas, toda-
via, sempre considerei um exagero o execu-
tivo controlar também a polícia judiciária, 
quer seja estadual, quer seja federal.

Motivo pelo qual questionei na época o 
procurador federal, que proferiu para nossa 
turma uma brilhante palestra sobre a con-
juntura e funções do Ministério Público, se 
não deveríamos ligar, a subordinação da po-
lícia judiciária civil e federal através de uma 

PEC (Proposta de Emenda Constitucional) 
ao Ministério Público? Em resposta, o mes-
mo me disse: “só teremos uma polícia com 
liberdade para investigar quando isso acon-
tecer”. E acrescentou: “mas, em minha opi-
nião é muito difícil convencer os políticos a 

propor tal mudança”. Con-
fesso que experimentei o 
desânimo do nobre procu-
rador, eis que no início da 
legislatura federal em cur-
so, em 2011, enviei corres-
pondência a um deputado 
federal da Bahia acompa-

nhada de uma exposição de motivos na qual 
pedia ao nobre parlamentar que propusesse 
tal PEC – nunca obtive qualquer retorno do 
legislador federal.

É claro que propor uma PEC, fazer a ges-
tão necessária para que a mesma tramite e 
seja aprovada é algo muito trabalhoso, ain-
da mais se esta vai resultar em uma grande 
mudança estrutural na forma de condução 
e de investigação da nossa polícia judiciá-
ria. Os criminosos, em especial os corrup-
tos, devem sentir calafrios, além de parecer 

algo ilógico.
Em dezembro de 2005, a revista Veja – 

edição de nº 2.298 e página 81 – demonstra 
claramente como a Polícia Federal antes de 
investigar tem que dar satisfação ao chefe 
do Executivo, nesse caso em particular por 
uma “saudável indisciplina” da Superinten-
dência da PF em São Paulo, a “Operação 
Porto Seguro” foi posta em prática sem os 
devidos comunicados e deu no que deu – 
quase rolou a cabeça do ministro da justiça, 
vindo à tona mais um caso de escândalo de 
corrupção e tráfico de influência no país, 
envolvendo o governo e seus tentáculos.

Novas evidências neste sentido foram es-
cancaradas em fevereiro do ano em curso, 
através da divulgação pela Revista Época 
de interceptação de ligação dos ministros 
josé Eduardo Cardoso, da justiça e Gilmar 
Mendes, do STF para o governador de Mato 
Grosso Silval Barbosa, os telefonemas fo-
ram em 20/5/14, dia em que foi cumprido 
mandado de busca e apreensão na resi-
dência de Silval, quando ainda governador, 
após o mesmo ter pago R$ 100 mil de fiança 
e ter deixado a sede da PF.

A constatação que chegamos é que ja-
mais avançaremos no combate a chaga da 
corrupção se não promovermos profundas 
mudanças nas estruturas dos poderes da 
República, porque da forma que está pos-
to, não teremos bons resultados, ainda que 
alguns se esmerem em suas tarefas coti-
dianas. jamais vai funcionar algo que foi 
concebido para não funcionar, a menos que 
isso ocorra acidentalmente, como se deu na 
Operação em tela realizada pela PF.

Felizmente podemos dizer da PEC 37: 
“Não tem mais ímpias falanges que apre-
sente face hostil” fica meu desejo que al-
gum parlamentar federal tenha o destemor 
de propor uma PEC que dê reais condições 
ao MP de investigar, incumbindo-lhe inclu-
sive a administração da polícia judiciária.

MINISTÉRIO PÚBLICO, O PRIMO 
POBRE DOS TRÊS PODERES!?

edivaldo.ba@gmail.com

EDivALDO
COSTA

POLÍTICA Em FOCO

A CONSTATAÇÃO qUE 
ChEGAMOS é qUE 

jAMAIS AvANÇAREMOS 
NO COMbATE A ChAGA 

DA CORRUPÇÃO

a frente parlamentar foi instalada em junho deste ano Com o objetivo de debater temas 
referentes ao segmento e ampliar o Contato Com os poderes exeCutivo e judiCiário e, a 

soCiedade Civil em geral

estamos à 
disposição 
para fortalecer 
esse segmento
Pablo barrozo
DEPUTADO ESTADUAL
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