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As luzes nAtAlinAs que decorAm 
prAçAs, AvenidAs e rotAtóriAs 

de BArreirAs encAntAm os 
morAdores que AdmirAm A mAis 

BelA decorAção nAtAlinA que 
o município já teve. com As 

decorAções, A cidAde ficou 
todA BrilhAnte, As criAnçAs 

se surpreendem com As 
luzes e AtrAções, os 

Adultos tAmBém gostAm 
e, ApreciAm os enfeites.
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Diante do cenário de incertezas 
o que esperar de 2016?

Decretada situação de 
emergência em Buritirama

No dia 11 de dezembro, o 
governador Rui Costa, atra-
vés do Decreto Nº16.462, de-
clarou Situação de Emergên-
cia em 100 cidades baianas 
com vigência pelo prazo de 
90 dias, dentre elas está Bu-
ritirama, no Oeste do estado.

Segundo o decreto pu-
blicado no Diário Oficial do 
Estado, o governo levou em 
consideração a intensifica-
ção da escassez pluviomé-
trica que está afetando o 
Estado da Bahia e que a es-

tiagem prolongada tem pro-
vocado danos à subsistên-
cia e à saúde da população 
dos diversos municípios. Os 
municípios contemplados 
deverão acessar o Sistema 
Integrado de Informações 
sobre Desastres (S2ID) , 
para preencher o Formulário 
de Informação do Desastre 
-(FIDE) e anexar o decreto 
municipal. Contudo não de-
vem solicitar reconhecimen-
to, bastando apenas “salvar 
registro”.

Parceria visa dinamizar os 
serviços de saúde em Barreiras
O acordo de cooperação 

técnica entre Prefeitura de 
Barreiras e Universidade do 
Oeste da Bahia – Ufob prevê 
o desenvolvimento de ativida-
des educacionais e de aten-
ção à saúde integral nas uni-
dades de saúde de Barreiras. 
A assinatura foi oficializada 
pelo prefeito Antonio Henri-
que e a reitora Iracema Veloso 
no dia 27 de novembro.

A parceria visa garantir 
aos estudantes dos cursos 

de Farmácia, Medicina, Nu-
trição, além de os Progra-
mas de Residência Médica 
e Residência Profissional 
em Saúde da Ufob, o acesso 
aos pacientes, às equipes e 
às estruturas de serviços de 
saúde de Barreiras para a 
prática, ensino, pesquisa e 
extensão. A disponibilização 
da estrutura física da rede 
de Atenção Básica será ga-
rantida à instituição de ensi-
no pela Prefeitura.

Relação entre microcefalia e o 
zika vírus

Com base no resultado de 
exames realizados em um 
bebê, nascido no Ceará, o 
Ministério da Saúde confir-
mou no dia 28 de novembro, 
a relação entre o zika vírus 
e o surto de microcefalia na 
Região Nordeste. Em nota 
divulgada na tarde deste sá-
bado, o ministério confirmou 
o resultado do Instituto Evan-
dro Chagas, que anunciou 
ter identificado a presença 
do zika vírus em amostras de 
sangue e tecidos deste bebê. 

Segundo o instituto, o bebê 
apresentava microcefalia e 
outras malformações congê-
nitas, e que acabou morrendo.

De acordo com o Ministério 
da Saúde, essa é uma situação 
inédita na pesquisa científica 
mundial. As investigações so-
bre o tema devem continuar 
para esclarecer questões 
como a transmissão desse 
agente, a sua atuação no or-
ganismo humano, a infecção 
do feto e período de maior vul-
nerabilidade para a gestante. 

Plano pela Primeira Infância de 
Ibotirama foi apresentado

Representantes das mais 
diversas esferas administra-
tivas do município de Ibo-
tirama participaram no dia 
(17/11) da audiência pública, 
que explanou sobre o Plano 
Municipal Pela Primeira In-
fância. A sessão foi realizada 
na Câmara de Vereadores.

O Plano Municipal Pela Pri-
meira Infância foi elaborado de-
pois de vários encontros e diver-
sos debates, para garantir que 
as crianças de até seis anos te-
nham seus direitos garantidos. 

Foi aprovado pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente – CMDCA, 
validando o Plano até 2022, 
quando termina sua vigência.

Dentre várias discussões, os 
representantes do legislativo, 
secretarias de Saúde e Educa-
ção, secretaria de Desenvol-
vimento Social e Combate a 
Pobreza, CMDCA e sociedade 
civil, dialogaram sobre a inte-
gração de todas as secretarias 
para prover a qualidade de vida 
do usuário.

IPVA para veículos adquiridos 
por locadoras é reduzido

A redução da alíquota de 
IPVA de 2,5% para 1%, que 
já é válida para veículos ad-
quiridos em compras diretas 
por locadoras de veículos 
atuantes na Bahia, passará 
a ser aplicada também nas 
compras feitas por essas 
empresas via contratos de 
leasing. A medida consta em 
projeto de lei encaminhado 

pelo governador Rui Costa 
à Assembleia Legislativa no 
dia (20), e busca estimular o 
desenvolvimento do setor e o 
emplacamento dos veículos 
no Estado.

Estima-se que o setor 
reúna cerca de 60 empresas 
na Bahia, com uma frota de 
aproximadamente 16 mil veí-
culos.

O ANO DE 2015 termina como 
começou, perdido e sem mo-
tivos para comemoração. O 
povo brasileiro, assim como 
eu, assiste perplexo e estarre-
cido a onda de corrupção que 
se instalou em quase todas as 
instituições públicas, empresas 
e nas três esferas do poder no 
país. 

A corrupção está generali-
zada e foi institucionalizada. 
E pior, a maioria dos nossos 
representantes políticos está 
envolvida neste vergonhoso e 
interminável escândalo. Mas, 
o que me causa indignação, 
é a frieza e naturalidade com 
que estes senhores, tratam do 
assunto para se defenderem. 
Aliás, mais nojento ainda é 
saber que tudo segue os man-
damentos de São Francisco 
- na base do é dando que se 
recebe. 

Não irá me causar surpresa 
nenhuma se toda essa sujei-
ra ficar por isso mesmo e não 
passar dos depoimentos, a 
exemplo do mensalão onde 
todos foram beneficiados com 
aplicação do famigerado em-
bargo infringente, recebendo 
a complacência e benevolên-
cia do Supremo Tribunal Fe-
deral.  

No caso do petrolão esta-
mos todos passivos ou somos 
coniventes com tudo que está 
acontecendo? Estamos numa 
encruzilhada ou num penhas-
co? Será que tudo isto está es-
crito no livro do Apocalipse? O 
pior é que vemos uma disputa 
de poder com a sensação de 
duelo entre Belzebú e Satanás. 
Irmãos siameses com os mes-
mos objetivos. Pelo que está 
sendo mostrado, não se salva 
nenhuma das agremiações par-
tidárias, tão pouco mais 70% 
dos políticos. 

O país está paralisado com a 
ação nefasta de tantos corrup-
tos, e para salvar esta pátria 
desta gatunagem, teríamos que 
mudar tudo e reformular uma 
nova democracia, pois a atual 
está falida e sem rumo, todos 
os três poderes estão podres, 
salvando apenas uma pequena 
parcela do quarto poder, o Mi-
nistério Público. Por ser mais 
independente, vem agindo de 
acordo com a lei, e ainda não 
está totalmente contaminado 
pela interferência dos manda-
tários da República. Também te-
mos que louvar a ação da Polícia 
Federal, que por ser uma polícia 
de estado tem feito a sua parte 
até agora.  

Fico me perguntando, o que 
pensa essa gente quando ten-
tam inverter a situação acusan-
do adversários e a imprensa de 
golpista? Querem que aceite-
mos essa roubalheira calados?   
Que sejamos coniventes com 
a corrupção e continuarmos 
com os déspotas nos poderes 
da republiqueta que coman-
dam este grandioso país de 
povo sofrido, abandonado e 
sem cultura? Os corruptos que 
“governam” este país rico, sem 

intempéries climáticos, mas 
cheio de desonestos que dela-
pidam o maior bem de uma na-
ção, a esperança e a dignidade 
e vão fazer o possível para que 
tudo continue como está.

Estamos caminhando para o 
fim da vergonha, a política está 
sendo transformada em assun-
to policial e o Ministério Públi-
co e a Polícia Federal até então 
são seus mais e importantes 
atores. 

Com todos os arrepios que 
os personagens envolvidos 
possam causar a mim, ao me-
nos, causa  mais arrepios ver 
formar-se um conflito institu-
cional gigantesco, onde as ins-
tituições de poder entram em 
conflito e o país se paralisa.

A exemplo da interferência 
clara do Supremo no Legislati-
vo, mudando as regras do jogo 
no meio do campeonato, a bem 
da verdade o Congresso Nacio-
nal, ou seja, Senado e Câmara 
não têm mais credibilidade 
nem moral, já que têm no seu 
comando duas figuras que en-
vergonham todos nós.

Não é pela figura dos três de 
hoje e dos dois de amanhã ou 
depois.  Mas porque um dos po-
deres da República está tão cor-
roído pelos alinhamentos cor-
porativos e ambições, pela falta 
de pudores e de líderes que não 
se pode deixar de sentir no ar a 
suspeita cada vez mais forte de 
que vai se formando no Brasil 
um caldeirão de cheiro extre-
mamente desagradável.

Isso porque vivemos no pa-
raíso da impunidade. A pena 
aplicada por ato de corrupção 
no Brasil é uma piada de mau 
gosto. 

O que se questiona hoje é 
93% dos cidadãos que afirmam 
o desejo por mudanças, é por-
que se trata de uma sociedade 
viva, que não se resigna com o 
já conseguido e que se revela 
cada vez mais exigente com as 
instituições governantes. Mas-
tigamos, mas não engolimos 
mais as mentiras, os brasileiros 
estão perdendo o medo de ter 
medo. Se o país parece mais 
inconformista é porque enfren-
tou o fantasma do medo e isso 
começa a liberá-los do atraso.

As consequências já come-
çam a ser sentidas e há muito 
mais por vir. Precisamos estar 
preparados para a piora das 
condições econômicas e finan-
ceiras, sob o risco de termos 
que mudar os nossos hábitos e 
nossa forma de vida.

Como sou muito otimista, 
acredito que esta é uma gran-
de oportunidade de mudança 
e em 2016, teremos uma nova 
oportunidade. Apesar de que 
tudo indica que teremos um 
novo ano ainda mais difícil em 
todos os pontos de vista, eco-
nômico, social e político, mas a 
esperança é de que a lição te-
nha sido aprendida.

NOTIFICANTE
DELTAVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA Pessoa Jurídica de Direito Privado, com sede 
à QUADRA 02, CONJUNTO C, LOTE 01, SETOR DE 
INDUSTRIAS BERNADO SAYAO, BRASILIA – DF, 
71.736-203. CNPJ – 04.702.443/0001-85

Através deste ato, fica (m) NOTIFICADO (S, AS, 
OS) e CONSTITUIDO (S, AS, OS) EM MORA, na for-
ma das leis 6.766/79 e 9.514/97, para que compa-
reça (m) ao escritório da NOTIFICANTE localizado 
no endereço: RUA JOSÉ BONIFÁCIO Nº 1632, CEN-
TRO, BARREIRAS-BA, o (s, a, as) comprador (es, as) 
abaixo qualificado (a, os, as), para tratar de assun-
tos de seu interesse, relacionados aos contratos/
escrituras de compra e venda de imóveis firmados 
junto à NOTIFICANTE. Fica estabelecido o prazo de 
10 (dez) dias, contados a partir da publicação do 
presente. O não comparecimento será considera-
do DESISTÊNCIA do (s) contrato (s) por parte do (s) 
NOTIFICADO (s), ficando a NOTIFICANTE autoriza-
da a proceder o cancelamento dos mesmos e imitir-
se na posse dos imóveis imediatamente. 

SEGUE AbAIxO A lISTA DOS CONvOCADOS: 
CPF-CLIENTE-CONJUGE; 036.618.955-75-ALI-

NE DOS SANTOS SOUZA; 819.007.085-15-ANA 
ROSA DA SILVA BARBOSA; 258.244.305-00-CAR-
LOS MONTEIRO DOS SANTOS-MARIA EUDETE 
BARBOSA DOS SANTOS; 010.459.815-83-CAS-
SIO VASCO LACERDA-JAKELINE MARIANE BOR-
GES LACERDA; 686.753.725-15-DAVID LINO LO-
PES-SUELEIDE DE OLIVEIRA JEREMIAS LINO; 
695.339.541-91-EDIMAR CARVALHO DE ALMEI-
DA; 758.907.475-68-EMERSON DOS SANTOS 
MACHADO; 032.836.515-74-FABIANO DIAS DE 
SOUZA; 043.792.015-11-FRANCISCO MARCIO 
DE SOUSA; 062.090.705-31-GILSA NASCIMEN-
TO DOS SANTOS; 374.040.321-72-GILSON CAR-
VALHO DE ARAUJO-MARIA DOS SANTOS DE 
ARAUJO; 032.014.075-00-HELTHIERES RODRI-
GUES DOS SANTOS -JOELCIONE ARAUJO DIAS; 
137.623.545-53-HILDEBRANDO RIBEIRO DA SIL-
VA; 006.691.191-56-ISRAEL CARVALHO DE AL-
MEIDA; 620.593.605-44-JOSE CUNHA ALENCAR; 
353.645.305-82-JOSE MARCOS FERREIRA DOS 
SANTOS; 937.595.845-00-LAURICLELIA FRANCIS-
CA DOS SANTOS; 028.562.325-74-LUCIANA DOS 
SANTOS ALCANTARA-LAINARA HANNA BASTOS 
DA SILVA; 025.670.855-05-LUDIMILA SOTERO 
DOS SANTOS; 023.956.515-08-MARCOS ANTONIO 
DE MATOS TAVARES; 915.509.475-91-NAIDSON 
RIBEIRO DE SOUZA-JOSETE NUNES DA SILVA 
SOUZA; 584.260.865-00-ONALDO GUERRA MAR-
TINS JUNIOR-ADRIANA GUIMARÃES DE ALMEI-
DA MARTINS; 051.047.655-47-PAULA CRISTINA 
DE JESUS SILVA; 086.660.624-60-QUESLEY DOS 
SANTOS DA SILVA; 010.097.335-32-RAILDA PIN-
TO DOS SANTOS; 022.444.295-39-ROSENILDE AL-
VES RODRIGUES; 520.112.165-91-SAMUEL DIAS 
DE OLIVEIRA; 039.589.181-74-SAMUEL SOUZA 
SANTANA; 789.566.926-53-SILVIO VERISSIMO DE 
SOUZA; 914.984.225-00-TEREZINHA SOARES BA-
RAUNA; 032.013.795-30-VANESSA MENDES DE 
QUEIROZ; 035.241.395-66-VENERIVAN BARBERI-
NO DOS SANTOS; 159.963.015-04-WELIO DE CAR-
VALHO OLIVEIRA-GILDETE HORA DOS SANTOS 
OLIVEIRA; 159.963.015-04-WELIO DE CARVALHO 
OLIVEIRA-GILDETE HORA DOS SANTOS OLIVEI-
RA; 068.928.495-04-WELSEY SANTIAGO LIMA DE 
SOUZA.
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BARREIRAS

iluminação de Natal encanta moradores

Cheilla Gobi 

A
s luzes natalinas que 
decoram praças, ave-
nidas e rotatórias de 
Barreiras encantam 

os moradores que admiram a 
mais bela decoração natalina 
que o município já teve. A ci-
dade ganhou tons iluminados, 
- azul, amarelo, verde e bran-
co, combinando com as cores 
da bandeira do Brasil. A de-

pArA decorAr As árvores forAm usAdos 800 metros de mAngueirAs de led, refletores e BAstões. As principAis 
rotAtóriAs gAnhArAm árvores de nAtAl de 12 metros de AlturA nAs cores Azul, AmArelo, verde e BrAnco

coração de Natal da cidade é 
resultado da parceria firmada 
entre a Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Barreiras (CDL) e a 
Prefeitura Municipal.

De acordo com a Prefeitura, 
para decorar as árvores foram 
800 metros de mangueiras de 
led, 60 refletores e 200 bastões 
que farão a chuva de prata.

O morador da cidade, Lean-
dro Braga elogiou o trabalho. 
“Para mim é a melhor ilumina-

ção que Barreiras já teve. A ci-
dade está belíssima para o na-
tal, pelo menos nas principais 
ruas e avenidas. Parabéns!”

As principais rotatórias da 
cidade ganharam árvores de 
Natal de 12 metros de altura. 
Nas avenidas Antonio Carlos 
Magalhães (ACM) e Clériston 
Andrade foram instaladas 80 
estrelas tríplex. Já a BR 242 
recebeu 80 pinheiros, e na 
Avenida Benedita Silveira 13 

estrelas brancas e vermelhas.
Na Praça Castro Alves foi 

montado um presépio em ta-
manho natural, e conta com 
personagens bíblicos, a figura 
do Papai Noel, trenó e renas. 

De acordo com o prefeito 
Antonio Henrique, a gestão 
deu uma atenção especial à 
data por entender que esse 
investimento realizado reper-
cute na melhoria da autoes-
tima do cidadão e movimenta 

a economia local. “O Clima da 
festa de natal encanta todo o 
Brasil e nós não poderíamos 
deixar nossa cidade fora. Te-
nho certeza de que a popu-
lação irá aprovar”, afirmou o 
prefeito Antonio Henrique.

Para o vice-presidente da 
CDL Carlos Henrique, a par-
ceria da entidade apoiando 
o projeto mostrou o quanto a 
mobilização é importante para 
a cidade e que a decoração, 

além de incentivar o espírito 
natalino também contribui 
para bons resultados no co-
mércio. 

“Esse Natal será um sucesso, 
mais uma vez contamos com 
o apoio da Prefeitura, e quem 
ganha com essa parceria é a 
cidade. Esperamos um fim de 
ano de paz e harmonia para to-
dos os barreirenses e de muitas 
vendas para o comércio”, des-
tacou Carlos Henrique.

Decisão obriga estado a abrir 
Centro de Detenção de barreiras

Prefeitura garante renegociação 
de débitos para contribuintes 

em dívida com o município

Cheilla Gobi 

A 
juíza da Fazenda Pú-
blica da comarca de 
Barreiras, no Oeste 
baiano, Marlise Frei-

re Alvarenga, acatou pedido 
de liminar feito na ação civil 
pública da Promotoria Pública 
Estadual determinando que o 
Estado adote as medidas ne-
cessárias ao pleno funciona-
mento do Centro de Detenção 
Provisória (CDP), no prazo de 
120 dias, sob pena de multa 
diária de R$5.000,00 (5 mil 
reais). O prazo começou desde 
o último dia 30.

Este será o primeiro CDP que 
vai funcionar no Oeste, consi-
derada uma saída para desafo-
gar a superlotação das delega-
cias da região devendo abrigar 
uma média de 500 homens. 

Conforme decisão da magis-
trada, na hipótese da licitação 

Dircom

A 
Prefeitura de Barrei-
ras está concedendo 
descontos especiais 
de juros e multa aos 

contribuintes que possuem 
débitos com a Fazenda Pública 
Municipal, vencidos até agos-
to de 2015. Os interessados 
em participar do Programa de 
Regularização Fiscal, mas co-
nhecido como REFIS, devem 
se atentar aos prazos previstos 
na Lei 013, de 15 de setembro.

“É importante que todos 
que se encontram, em dívida 
com os tributos municipais 
regularizem a situação para 
que possam inclusive concor-

unidAde é 
vistA como 
solução pArA 
superlotAção 
em delegAciAs 
do oeste

que o estado deve fazer para 
selecionar a empresa que irá 
gerenciar o local não esteja 
concluída no prazo previsto, a 
gestão estadual deve operar 
a unidade em um prazo de 90 
dias, a partir do término do 
processo licitatório considera-
do "frustrado ou deserto".

Ela justifica sua decisão 
afirmando que deve ser evita-
da a degradação do CDP, que 
conforme a Secretaria de Ad-
ministração Prisional e Resso-
cialização da Bahia (Seap), já 
está pronto para uso. 

Em visita a região no dia 15 
de maio, o governador do es-
tado, Rui Costa foi questiona-
do, mas disse não ter previsão 
para ser inaugurado. Atual-
mente, quem é responsável 
pela carceragem dos detentos 

rer em certames licitatórios. A 
anistia total ou parcial dos ju-
ros e multa de mora será con-
cedida a partir da formalização 
do pedido com pagamento de 
parcela única ou fracionada 
que deverá ocorrer até 31 de 
dezembro de 2015”, esclare-
ceu o secretário da Fazenda, 
Pedro Antônio de Oliveira.  

Interessados devem com-
parecer ao departamento de 
tributos da Prefeitura, onde 
será efetuada a atualização 
do cadastro. “A arrecadação 
tributária é um dos instru-
mentos indispensáveis na 
obtenção dos recursos des-
tinados ao crescimento da 
cidade, principalmente neste 

em cidades da região é a Polí-
cia Civil. 

ESTRUTURA
A estrutura do novo presídio 

vai contar com 533 vagas dife-
renciais pelo tipo de material 
utilizado na construção das 
celas, definiu-se pelo método 
construtivo modular. Outro di-
ferencial, segundo o governo, 
é que, a exemplo do Presídio 
da Mata Escura, em Salvador, 
os agentes da unidade não te-
rão contato direto com os pre-
sos. A unidade prisional locali-
zado na BR 135, cerca de 1 km 
da entrada para o povoado do 
Cantinho Senhor dos Aflitos 
foi construído com recursos 
do governo do Estado, investi-
mento estadual de aproxima-
damente R$ 39,4 milhões.

momento de crise”, destacou 
o prefeito Antonio Henrique.  

Segundo a lei, serão con-
cedidos descontos sob as se-
guintes condições:

- 100% de desconto, na 
cota única ou em até cinco 
parcelas;

- 70% de desconto, no pa-
gamento efetuado de seis a 
nove parcelas,

- 30% de desconto, no pa-
gamento efetuado de 10 a 14 
parcelas.

- O valor mínimo das parce-
las não poderá ser inferior a 
40 reais.

O texto completo da lei está 
disponível no Diário Oficial, no 
site www.barreiras.ba.gov.br .

Estado deve adotar as medidas necessárias para o 
funcionamento do CDP, sob pena de multa diária de R$5 mil

FOTO: JAYME MODESTO

o clima da festa de natal encanta 
todo o Brasil e nós não poderíamos 
deixar nossa cidade fora”
Antonio Henrique
PREFEITO DE BARREIRAS

esperamos um fim de ano de paz e 
harmonia para todos os barreirenses 
e de muitas vendas para o comércio”
Carlos Henrique
VICE-PRESIDENTE DA CDL

A cidade está belíssima para o 
natal, pelo menos nas principais 
ruas e avenidas. parabéns!”
leandro braga
MORADOR DE BARREIRAS

Praça Castro Alves
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a tV Câmara sintoniza 
você com a tV Câmara dos 

Deputados e com a tV senado

em sessão histórica é aprovado 
o primeiro Código de Ética da 

Câmara de barreiras

nal Assembleia.
Além de transmitir as ses-

sões plenárias da Câmara de 
vereadores, a TV Câmara tem 
uma grade de programação 
amplamente diversificada 
e com forte identidade da 
cultura local e regional, aco-
lhendo em sua programação 
diversos programas de pro-

a partir de 1º de janeiro, da 
mesma forma que a União 
cumpre esse prazo de re-
passe. Assim evita que a ca-
tegoria continue sofrendo 
desgaste e prejuízo em seus 
vencimentos a cada ano. 

Após longo debate, o líder 
do governo na Câmara, o ve-
reador Eurico Queiroz, pediu 
a retirada do projeto de pau-
ta para emissão de parecer. 
A atitude da liderança do go-
verno provocou grande insa-
tisfação nos professores que 
ocupavam as galerias para 
acompanhar a apreciação e 
votação do projeto pelos ve-
readores. 

dução independente das mais 
diversas instituições de Bar-
reiras que tem assinado con-
vênios com o canal de televi-
são que é atrelado ao Poder 
Legislativo barreirense.

A partir de agora Barreiras 
tem mais três canais de tele-
visão em sinal aberto para a 
população. 

Outro projeto votado foi o 
projeto de destino dos resí-
duos sólidos do município, 
encaminhado pelo Poder Exe-
cutivo, com a emenda feita 
pela Câmara, que autoriza o 
Poder Executivo Municipal 
a contratar parceria pública 
privada para outorgar con-
cessão de serviços públicos 
de limpeza urbana, manejo, 
tratamento e destinação final 
de resíduos sólidos do mu-
nicípio. O projeto vem para 
promover o zelo pela higiene 
pública, de forma a garantir 
a melhoria do ambiente, bem 
como a saúde e o bem-estar 
mínimo da população.

ASCOM 

T
ransmitindo em sinal 
digital e em fase ex-
perimental, pelo canal 
4.1, a TV Câmara de 

Barreiras também viabilizou 
para toda a população bar-
reirense a sintonia da TV Câ-
mara dos Deputados Federais 
no canal 4.2 e a TV Senado no 
canal 4.3. 

“É uma grande alegria para 
nós anunciarmos que a nossa 
população estará de agora 
em diante definitivamente 
sintonizada com todos os 
acontecimentos do seu Poder 
Legislativo, bem como com 
tudo que acontece no Con-
gresso Nacional”. Disse o pre-
sidente Tito.

A transmissão das três 
emissoras em canal aberto 
é algo que está previsto no 
Acordo de Cooperação Téc-
nica assinado entre a Câma-
ra Municipal de Barreiras, 
a Câmara dos Deputados, o 
Senado Federal e a Assem-
bleia Legislativa da Bahia, e 
possibilitará que além da TV 
Câmara de Barreiras (4.1) à 
população possa sintonizar 
em sinal aberto a TV Câmara 
dos Deputados (4.2), e a TV 
Senado (4.3), o que ocorrerá 
em breve também com o Ca-

ASCOM 

O 
projeto de resolução 
que cria o primeiro 
Código de Ética da 
Câmara de Barrei-

ras foi apreciado e votado por 
unanimidade depois de uma 
longa discussão, na sessão do 
dia 18 de novembro. 

“Daqui em diante, o Código 
de Ética será o instrumento 
balizador de todas as boas 
práticas das atividades dos 
vereadores e garantirá que a 
ética seja o esteio das nos-
sas ações. Bem como servirá 
para fortalecer os mandatos 
dos vereadores agora e no 
futuro”, disse o presidente da 
Casa, Carlos Tito.

Também foi tema de forte 
debate na sessão, o proje-
to de lei que garante a data 
base para janeiro, do repasse 
do reajuste salarial para os 
profissionais da educação no 
município de Barreiras.

O projeto vem para garantir 
que os recursos do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissio-
nais da Educação (Fundeb), 
destinados aos municípios 
pelo governo federal, para a 
valorização do magistério, 
passe a valer anualmente 

O Código de Ética da Câmara de barreiras foi apreciado e 
votado por unanimidade

acordo assinado, programa no ar

ção da TV, com data ainda a 
ser definida; o programa será 
veiculado nas terças-feiras, às 
11h, com reprise durante a se-
mana. “Foi cumprida uma sé-
rie de exigências da emissora, 
uma delas, a gravação de 10 
programas, antes mesmo de 
a programação entrar no ar”, 
disse o apresentador Jayme 
Modesto.

A TV Câmara de Barreiras, 
além de ter a obrigação de dar 
transparência e divulgação 
aos trabalhos do legislativo 
municipal, tem como objetivo 
levar a seu público, produções 
informativas, culturais e edu-
cacionais que não só agre-
gam valores ao telespectador 
como valorizam as institui-
ções e a população da região 
Oeste da Bahia.

Para o jornalista Jayme Mo-
desto, a parceria permite dar 
visibilidade ao potencial de 
todos os municípios do Oeste, 
focando também as carências 
e problemas que vem afetan-
do as gestões públicas muni-
cipais da região.

“Inicialmente gostaria de 
agradecer a Mesa Diretora da 
Câmara, na pessoa do pre-
sidente Carlos Tito, por ter 
acreditado em nosso trabalho, 
e nos convidar para a apresen-

tação deste importante pro-
grama. Confesso que estou 
muito feliz e tenho certeza, 
que este será um projeto dará 
certo. Estamos apostando 
nesta parceria, acreditando 
no seu êxito, e a nossa missão 
será a de ajudar a consolidar 
este projeto com foco na co-
municação pública”, disse 
Modesto.

Participação da sociedade 
A Mesa Diretora da Câmara 

Municipal de Barreiras assina 
diversos Acordos de Coope-
ração Técnica, para ampliar a 
participação da sociedade na 
programação da TV Câmara, o 
objetivo é viabilizar a inserção 
de diversas instituições e enti-
dades na grade de programa-
ção da emissora, que já está 
no ar transmitindo em caráter 
experimental em sinal aberto 
digital no Canal 4.1 facilitan-
do a sintonia do cidadão.

Os Acordos de Cooperação 
Técnica possibilitam que as 
instituições convenentes pos-
sam produzir seus programas 
e dispor da TV Câmara para 
levar a todos os telespectado-
res a pauta pretendida, envol-
vendo as ações da entidade, e 
especialmente conteúdos de 
interesse da sociedade local. 
Neste sentido já se encontra 
no ar o programa Encontro 
Marcado, com a apresentação 

do editor chefe do Jornal Ga-
zeta do Oeste, Jayme Modesto.

Os próximos programas a 
compor a grade da emissora 
serão o programa Alcance, 
resultado do acordo firmado 
entre a TV Câmara e a CDL, 
bem como o programa Vida 
Melhor, cujo o Acordo de Coo-
peração Técnica foi assinado 
neste domingo (06/12), entre 
a TV Câmara e a Fundação 
Missão Mundial Servos.

Para o presidente da Câ-
mara de Barreiras vereador 
Carlos Tito, a participação da 
sociedade através das mais di-
versas instituições na progra-
mação da TV Câmara é algo 
que irá aperfeiçoar e demo-
cratizar cada vez mais a pro-
gramação da emissora. “Esta-
mos dialogando com todos os 
seguimentos da nossa socie-
dade e estamos extremamen-
te felizes com a receptividade 
e interesse de todos”, afirmou 
o presidente.

Para o primeiro secretário 
da Câmara de Barreiras ve-
reador Gilson Rodrigues, a TV 
Câmara que já é um sucesso, 
caminha a passos largos para 
ser a emissora favorita da 
população barreirense, pela 
riqueza e identidade local de 
sua programação.

Da Redação

O 
diretor do Jornal Ga-
zeta do Oeste, Jay-
me Modesto assinou 
no dia 24 de novem-

bro, o Acordo de Cooperação 
Técnica, para participação na 
programação da TV Câmara. 
O programa “Encontro Mar-
cado”, já no ar, aborda temas 
como: Comportamento; Ten-
dências; Turismo; Tecnologia; 
Moda; Design; Cultura; Edu-
cação; Saúde; Social; Infraes-
trutura; Agronegócio; Meio 
Ambiente; Acessibilidade; 
Segurança; Comércio; Econo-
mia, Comunicação; Entrete-
nimento; Política; Esporte e 
Cidadania.

O objetivo da parceria é am-
pliar o alcance das discussões 
de problemas que afetam a re-
gião Oeste, fazendo com que 
as informações fiquem mais 
acessíveis a um número maior 
de cidadãos.

O programa que já está no 
ar, tem duração de 45 minu-
tos em blocos de 15 minutos, 
ainda em fase experimental, 
operando em sinal aberto e 
digital levando aos lares bar-
reirenses, a transmissão das 
sessões ao vivo através do 
canal 40. Após a inaugura-

o jornAl gAzetA do oeste AssinA Acordo de cooperAção técnicA pArA ApresentAção do 
progrAmA encontro mArcAdo, com A ApresentAção do editor chefe, jAyme modesto - 

umA importAnte pArceriA com A tv câmArA de BArreirAs

O diretor do Jornal Gazeta do Oeste assina o Acordo de Cooperação Técnica, para 
participação na programação

ASCOM CÂMARA

ASCOM CÂMARA
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Centro de referência de atendimento 
à mulher foi inaugurado em barreiras

tal para a harmonia social e 
a cultura de paz em nossa ci-
dade. Instalamos o CRAM ofe-
recendo ao governo estadual 
o imóvel e todo o corpo de 
servidores que vai atuar neste 
órgão público de garantia de 
direitos”, disse o prefeito. 

A chefe de gabinete da Se-

cretaria Estadual de Políticas 
para as Mulheres, karla Ramos, 
representou a secretária esta-
dual, Olívia Santana durante 
a solenidade, e reafirmou a 
importância da parceria desen-
volvida com o governo munici-
pal que ajudará na concretiza-
ção do trabalho em rede. 

“O papel da rede é funda-
mental, pois não temos como 
perceber e acreditar no movi-
mento da violência contra a 
mulher se a rede não funcio-
na. A rede é que faz com que 
as mulheres possam ser aten-
didas. O combate à violência 
contra a mulher é de toda a 

sociedade baiana”, completou 
Karla.   

Assistente social, psicó-
loga, advogada, pedagoga 
e educadoras atuarão nas 
atividades diárias do CRAM, 
nessa estrutura existem ainda 
funcionários de apoio admi-
nistrativo e dois veículos para 
atendimentos externos. As 
práticas serão coordenadas 
pela Secretaria Municipal do 
Trabalho e Promoção Social. 

“Estamos muito felizes com 

a conquista de hoje, a mulher 
também precisa ser valoriza-
da, gostaria que as pessoas 
passassem a utilizar o número 
180 para denúncias. Antes as 
mulheres tinham medo, mas 
hoje isso vem diminuindo com 
o trabalho de órgãos como a 
DEAM - Delegacia especiali-
zada em atendimento da mu-
lher e agora com o CRAM que 
vai complementar o trabalho 
da rede de proteção”, comen-
tou Antonia Pedrosa.

O CRAM é o primeiro do Oeste baiano

O Centro é fruto da parceria entre os governos municipal, estadual e federal

São cerca de 400 alunos envolvidos nesta ação

Ação divulgou campanha sobre o câncer de próstata

Ciclistas alertam 
para a importância 
da prevenção do 

câncer de próstata

doenças. “É uma causa nobre 
e precisamos acabar com cer-
tos preconceitos e cuidar da 
nossa saúde. Vamos abraçar 
essa causa!”

De acordo com Max, essa 
foi a primeira ação do grupo, 
a intenção é abraçar outras 
causas.  O Coyotes Bikes con-
ta agora com a solidariedade 
de todos para alegrar os fes-
tejos natalinos das crianças 
dos povoados da Mantiqueira 
e Bezerro, “Juntos por um Na-
tal Melhor”. 

“Nossa segunda ação é 
promover um natal diferen-
te para as crianças das duas 
comunidades. Iremos confec-
cionar camisas para que se-
jam trocadas por brinquedos 
que serão destinados para as 
crianças das duas comunida-
des”, disse Lerner.

Para aqueles que querem 
transformar a época natalina, 
é preciso apenas um pequeno 
gesto. Pontos de doações de 
brinquedos, Gráfica Irmãos 
Ribeiro e Gil Lanches. O im-
portante neste Natal é ajudar.

Cheilla Gobi

C
om bicicletas de to-
dos os tipos, sem 
abrir mão dos equi-
pamentos de segu-

rança, aproximadamente 10 
ciclistas saíram pelas ruas de 
Barreiras, Oeste baiano, no 
dia 27 de novembro, em uma 
ação para divulgar a campa-
nha que faz um alerta sobre 
o câncer de próstata, o “No-
vembro azul”.

O objetivo do grupo Coyo-
tes Bikes era informar a socie-
dade sobre os cuidados com a 
saúde dos homens e alertar 
da importância de fazer o exa-
me, além de hábitos de vida 
mais saudáveis. Os panfletos 
foram entregues no comércio 
e praças do centro da cidade.

Para o administrador do 
grupo, Max Lerner, que tam-
bém é ciclista, o passeio foi 
mais uma forma de fomentar 
a necessidade de chamar os 
homens a cuidarem da saúde, 
fazendo sempre os exames 
de rotina e a prevenção de 

Dircom

B
arreiras foi contem-
plada no dia 11 de 
dezembro, com a ins-
talação do Centro de 

Referência de Atendimento à 
Mulher – CRAM, o primeiro do 
Oeste baiano. A inauguração 
do centro é fruto da parceria 
entre os governos municipal, 
estadual e federal, na busca 
pelo engajamento social pelo 
fim da violência contra as mu-
lheres.

A sede do CRAM está loca-
lizada em um ponto de fácil 
acesso, Rua Marechal Deodo-
ro, nas proximidades do Cais 
de Barreiras. No local, será 
oferecido todo o apoio jurídi-
co e técnico social e acolhi-
mento às mulheres vítimas de 
abusos físicos e psicológicos. 
Durante a cerimônia de entre-
ga do espaço à comunidade, 
o prefeito Antonio Henrique 
destacou a importância do 
funcionamento do centro.

“Este espaço representa 
um instrumento fundamen-

alunos do Corpo de bombeiros 
Civis realizam campanha de 

doação em barreiras

pessoas receberem as doa-
ções é preciso que seja feito 
um cadastro junto à nossa 
equipe”, frisou uma das or-
ganizadoras da campanha, 
Daiania Lima.

As equipes estão visitando 
os bairros para arrecadar e 
também cadastrar famílias 
que necessitam da ajuda. 
“Desde já agradecemos a to-
dos que estão abraçando essa 
causa como: as escolas que 
nos receberam; empresários 
que estão contribuindo, as 
famílias que nos recebem em 
suas casas dando sua con-
tribuição, enfim, a todos os 
colaboradores”, agradeceu 
Daiania.

São cerca de 400 alunos 
do Corpo de Bombeiros en-

volvidos nesta ação. Além de 
buscar doações, cada um está 
encarregado também de fazer 
sua própria doação.  

PONTOS DE COlETA
As doações podem ser fei-

tas nos pontos de coletas: Sa-
cola Cheia do Rogério, saída 
para São Desidério; Loja Mar-
kel na Rua São Pedro, lotea-
mento São Paulo; Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de 
Barreiras na Rua Barão de Co-
tegipe, fundos do Batalhão; 
Gogoeste em Barreirinhas; 
Econômica Tecidos no Centro 
da cidade e na Porto Brasil, 
saída para Salvador. Outras 
informações pelos telefones 
9 9847-2104 (Maria das Gra-
ças) e 9 9974-1501 (Gilvano).

Cheilla Gobi

O
s alunos do Corpo 
de Bombeiros Civis 
em Barreiras reali-
zam durante este 

mês de dezembro, a campa-
nha solidária, que tem como 
objetivo arrecadar em média 
três mil quilos de alimentos 
não perecíveis para que se-
jam entregues às famílias ca-
dastradas residentes em bair-
ros carentes da cidade. Estão 
sendo arrecadados ainda rou-
pas e brinquedos.

As doações devem ser en-
tregues até o dia 16 de de-
zembro, com intuito de pro-
porcionar um Natal melhor 
às famílias. A entrega será no 
dia 19 de dezembro.

Essa é a primeira ação do 
grupo, mas a intenção é pro-
mover campanhas durante 
todo o ano de 2016. “Essa é 
a nossa primeira ação e a ex-
pectativa é ajudarmos neste 
primeiro momento cerca de 
cem famílias, mas para as 

A cAmpAnhA 
solidáriA 
BuscA 
ArrecAdAr 
Alimentos, 
roupAs e 
Brinquedos

essa é a nossa 
primeira ação 
e a expectativa 
é ajudarmos 
neste primeiro 
momento 
cerca de cem 
famílias
Daiania lima
ORGANIZADORA 
DA CAMPANHA

FOTOS: DIRCOM
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Câmara de barreiras concede 
homenagens a 18 personalidades 

título honorífico de cidAdão e cidAdã BArreirense do 
Ano de 2015 foi concedido por iniciAtivA dos vereAdores, 

como formA de reconhecimento dos relevAntes serviços 
prestAdos pelos homenAgeAdos à cidAde

Cheilla Gobi 

C
om o Plenário lota-
do, a Câmara Muni-
cipal realizou No dia 
09/12, sessão sole-

ne para entrega de honraria, 
Título Honorífico de Cidadão 
e Cidadã Barreirense do ano 
de 2015 a 18 personalidades 
que contribuíram em setores 
diversos, para a história do 
município. Os homenageados 
foram agraciados com diplo-
mas e medalhas.

A honraria ocorreu nas de-
pendências da Casa de Leis 
e foi concedida por iniciativa 
dos vereadores, como forma 
de reconhecimento dos re-
levantes serviços prestados 
pelos homenageados à cida-
de, nos diversos segmentos 
da sociedade. Autoridades 
políticas, além de lideranças 
religiosas, amigos e familiares 
dos homenageados se fizeram 
presentes na sessão.

O Título de Cidadania Bar-
reirense é oferecido a per-
sonalidades nacionais ou 
estrangeiras, radicadas ou 
vinculadas no país, compro-
vadamente merecedoras. De 
acordo com o presidente da 
Câmara, o vereador Carlos 
Tito, busca o Poder Legislati-
vo com esta distinção, home-
nagear homens e mulheres 
merecedores de tal honra-
ria, bem como integrá-los 
de forma filial a sociedade 
barreirense. Tito destacou a 
importância da homenagem 
prestada pela Câmara a es-
sas pessoas que escolheram 
Barreiras como sua terra, sua 
casa e que têm acima de tudo 
se dedicado a promover o seu 
desenvolvimento de forma fi-
lial e entrega nesta terra tão 
acolhedora. 

O parlamentar disse ainda 
que essa é uma forma de re-
conhecimento e valorização 
aos diversos serviços presta-
dos, e que o Título de Cidadão 
Barreirense também tem a 
garantia de continuidade da 
dedicação com carinho e cui-
dado redobrado pela cidade.

“É uma grande satisfação 
para nós vereadores termos a 
oportunidade de realizar mais 
uma importante sessão sole-
ne para homenagear pessoas 
ilustres. Como filhos reconhe-
cidos de nossa terra, os se-
nhores e senhoras se dedica-
rão ainda mais, com cuidado 
e carinho redobrado em tra-
balhar pelo engrandecimento 
do nosso município como um 
todo. Parabéns cidadãos e ci-
dadãs barreirenses!”

Em clima de emoção os ho-
menageados agradeceram o 
gesto de reconhecimento dos 
vereadores. “Sou grato a Deus 
por Ele ter me trazido a esta 
cidade e assumir a missão que 
a mim foi confiada. Dedicarei 
cada vez mais, acreditando 
principalmente na educação 
como melhor forma de con-
sertar muitas coisas erradas, 
e não deixar a educação ape-
nas para as escolas”, disse o 
diácono Evaldo Huff.

Já o advogado Cássio San-
tos Machado, com o sen-
timento de gratidão por 
Barreiras, escreveu uma ho-
menagem ressaltando o que 
a cidade significa para ele. 
“Barreiras revelou minha 
vida, apresentou meu eu. Te-
nho que fazer muito mais por 
minha Barreiras”. 

Confira a 
lista dos 

homenageados
• Adriano Henrique dos 
Santos Moreira • Antônio 
Rocha Ribeiro • lúcio José 
dos Santos Filho  • Dulci-
nea Moreira da luz  • João 
de Souza Filgueira Filho • 
larissa Aires Camandaro-
ba Castelo branco de Alen-
car • Evaldo Antônio Huff 
• Arnaldo José dos Santos 
• Esdras Fábio Carneiro de 
lima • Maria Rosa de Me-
deiros Chaves Jorge • José 
Cezar Urcelino de Araújo 
• Coronel PM Orlando lo-
pes de Carvalho • Capitã 
PM lidiane Silva Aquino • 
Deusdete Souza Santiago • 
luciano luedy da Trindade 
• Antônio Américo de lima 
Filho • Elissandro Santos 
de Jesus • Cássio Santos 
Machado

CÁSSIO SANTOS MA-
CHADO, natural de Salvador 
- BA, filho de Antomar Remi-
gio Machado e Maria Lúcia 
Santos Machado. Seu pai é 
radicado em Barreiras, de 
origem paraibana. Seu avô 
muito conhecido em Barrei-
ras como Antônio Machado 
foi um próspero comerciante 
e vereador, assumiu a pre-
sidência da Câmara de Ve-
readores, prefeito interino 
e fundador da Grande Loja 
Fraternidade Barreirense – 
Loja Maçônica. Dr. Cássio 
Machado, filho do Advogado 
Antomar Machado, chegou 
a Barreiras em 1976, com 
apenas 06 anos de idade. 
Aos 15 anos retornou para 
Salvador onde realizou 
seus estudos. Graduou-se 
em Direito na Universidade 
Católica de Salvador onde 
concluiu sua graduação em 
julho de 1997. Em seguida 
prestou exame na prova da 
Ordem dos Advogados do 

Brasil – OAB, sendo aprova-
do de imediato. Após pres-
tar compromisso e receber 
a carteira da OAB, advogou 
em Salvador por 01 ano. Re-
tornou a Barreiras em 1998, 
onde começou a trabalhar 
como procurador da Câmara 
Municipal de Barreiras, per-
manecendo até 2002. Como 
advogado passou a trabalhar 
no escritório constituído por 
seu pai Dr. Antomar Macha-
do (Machado Advogados 
Associados) onde trabalha 
até os dias atuais. Em 2008 
foi aprovado no concurso de 
Procurador do Município de 
Barreiras, onde exerce a sua 
atividade até os dias atuais 
como: servidor público mu-
nicipal. É pós-graduado em 
Direito Civil e Processual 
Civil, além de Direito Públi-
co. Foi vice-presidente da 
OAB Subseção de Barreiras, 
no triênio 2007/2010, pre-
sidente da OAB no triênio 
2010/2012 e conselheiro 

estadual da OAB – Seção da 
Bahia no triênio 2013/2015. 
Também é membro da Co-
missão de Interesses Difu-
sos e Coletivos do Conselho 
Federal da OAB, no triênio 
2013/2015.

Fez também o curso de 
Doutorado em Direito na 
Universidade Católica de 
Santa Fé e atualmente é 
mestrando na Universida-
de Católica de Brasília, pois 
acreditou na educação e na 
intensa capacitação perma-
nente das pessoas. É mem-
bro da Rede Internacional de 
Juristas denominada Rede 
de Excelência, onde em ja-
neiro de 2016 estará apre-
sentando uma palestra em 
Porto – Portugal sobre Lici-
tações Sustentáveis no Regi-
me Diferenciado de Contra-
tações. Também já ministrou 
palestras na Universidade 
de Santiago no Chile com 
o tema Rádio Comunitária 
Brasileira – Uma Visão Ju-
rídica. Possui suas bases 
religiosas no espiritismo, 
no qual sempre frequentou 
as instituições religiosas da 
cidade como a Casa Espírita 
Bezerra de Menezes, sendo 
atualmente Vice-Presidente 
daquela instituição.

Dr. Cássio Machado recebe 
essa homenagem de honraria 
de cidadão barreirense por ter 
uma intensa participação na 
vida da sociedade, seja como 
cidadão, seja como advogado, 
inclusive sendo um dos fun-
dadores da Comissão da Paz.

lUCIANO lUEDY DA 
TRINDADE, filho de Ante-
nor Dantas da Trindade e 
de Maria de Lourdes Luedy 
da Trindade, casado com 
Soraia Vieira Luedy Trinda-
de, pai de dois filhos. For-
mou-se em Medicina pela 
Escola de Medicina e Saúde 
Pública de Salvador - BA em 
1992. Realizou residência 
médica em cirurgia no Hos-
pital Ana Nery em Salvador, 

onde logo após, trabalhou 
como cirurgião até o ano de 
2000.

Chegou a Barreiras em 
2000. É Especialista em 
cirurgia geral pelo Colégio 
Brasileiro de Cirurgiões. 
Atualmente atua na cida-
de de Barreiras e em Luís 
Eduardo Magalhães. Ao lon-
go desses anos vem pres-
tando relevantes serviços 
na sociedade barreirense. 

ESDRAS FÁbIO CARNEI-
RO DE lIMA, nasceu em 
Vitória de Santo Antão-PE 
em 05 de novembro de 1968, 
filho de Manoel Batista de 
Lima Filho e Maria José Car-
neiro de Lima, casado com 
Leonídia Aires Pedrosa de 
Souza e pai de Fabiane Karen 
Duarte de Lima, Paula Isado-
ra Duarte de Lima e Fabrizia 
Aires Oliveira. Reside em 
Barreiras desde 1987 na Rua 
Joana Angélica 215, Barrei-
rinhas, atuou como gerente 
da empresa distribuidora de 
Gás Onogás e como distri-
buidor representante de gás 

líquidas Petrobras, Bacharel 
em Direito formado pela fa-
culdade São Francisco de 
Barreiras, Psicanalista em 
formação e coordenador do 
curso de Psicanálise pela 
SCOPSI (Sociedade Contem-
porânea de Psicanálise). Em 
2013 foi nomeado pelo pre-
feito de Barreiras, Antônio 
Henrique de Souza Moreira 
como coordenador de ali-
mentação escolar do muni-
cípio, cidade hospitaleira do 
qual tem orgulho em morar, 
onde se considera filho por 
adoção desta cidade cheia 
de encantos.

ADRIANO HENRIQUE DE 
SOUSA MOREIRA é natural 
de Itabuna, filho de Antonio 
Henrique de Sousa Morei-
ra. Chegou a Barreiras em 
1987, com 15 anos de idade, 
atualmente mora em Barrei-
rinhas. Adriano é dedicado a 
vida no campo, trabalhando 
nas propriedades da família, 
em Muquém do São Fran-
cisco e São Desidério. Con-
correu em 2000 e 2004, a 

Prefeitura de Muquém, con-
vocado por lideranças po-
líticas. No comércio atuou 
como proprietário de distri-
buidora de gás em Barrei-
ras, hoje é sócio proprietário 
da empresa Agropecuária 
Moreira e exerce o cargo de 
gerente administrativo nos 
negócios de seu pai Anto-
nio Henrique. Adriano tem 
três filhos e é casado com 
Amanda Porto.

é uma grande satisfação 
para nós vereadores termos a 
oportunidade de realizar mais uma 
importante sessão solene para 
homenagear pessoas ilustres
Carlos Tito
PRESIDENTE DA CÂMARA

FOTOS: CHEILLA GOBI
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nilson 
gonzAgA 
esBAnjA 
sAúde e 
contA como 
consegue 
envelhecer 
Bem e feliz

Karlúcia - ROSA DE MA-
DEIROS CHAvES JORGE, 
é natural de Goianésia – 
GO, chegou a Barreiras em 
meados de 1987. Nesses 
vinte e oito anos, formou-
se em Direito pelo Instituto 
de Educação Superior UN-
YAHNA em 2013. Sócia pro-
prietária da empresa Auto 
Peças Paraná, fundada por 
seu pai, Maria Rosa esteve 
sempre engajada nas pas-
torais da Paróquia São João 
Batista, desde os primeiros 
dias nessa cidade. Católi-
ca praticante envolveu-se 
sempre em atividades so-
ciais em pró dos menos fa-

vorecidos.    
Revelou-se sempre como 

uma pessoa solidária e 
preocupada com o dese-
quilíbrio social. Desta for-
ma esteve presente em to-
dos os movimentos sociais 
em benefícios dos muníci-
pes que necessitavam de 
ajuda. Por sua preocupa-
ção em participar ativa-
mente das manifestações 
solidárias e adotar Barrei-
ras como sua cidade, Maria 
Rosa, mãe de Gustavo Me-
deiros Chaves Jorge, tem 
prestado relevantes servi-
ços e demonstrado elevado 
espírito de cidadania.

Marileide - DEUSDETE 
SOUZA SANTIAGO, natu-
ral de Água Bela – Iguaí-Ba 
é filho de Raimundo José 
Santiago e Raulinda Sou-
za Santiago. Casado com 
Maria Aparecida Ramos 
Santiago – barreirense, 
tem três filhos, empresá-
rios. Chegou a Barreiras 
em 1982, trabalhou na Co-
devasf – Companhia de De-
senvolvimento do Vale do 
São Francisco. Teve várias 
contribuições sociais em 
Barreiras como professor 
nas Agrovilas da Codevasf, 
professor no Colégio Padre 
Vieira, fundador da Amina 

(Amigos da Natureza) em 
1983, foi diretor da CDL – 
Câmara de Dirigentes Lo-
jistas, foi diretor econômi-
co da Diocese de Barreiras 
(período de Dom Ricardo 
Weberberger), atuou em 
diversas pastorais da Igre-
ja Católica na Diocese de 
Barreiras, criou a Fundação 
Mundo Lindo Meio Ambien-
te (presidente), foi sócio 
atuante das duas Associa-
ções do Vale, foi presidente 
do Conselho do Vale do Rio 
de Ondas e Rio de Pedras 
e responsável direto pela 
Fundação Mundo Lindo 
Meio Ambiente. 

lARISSA AIRES CA-
MANDARObA CASTElO 
bRANCO DE ALENCAR, 
natural da cidade do Rio de 
Janeiro, filha de Jorge Ca-
mandaroba Castelo Branco 
e Flávia Maria Aires Castelo 
Branco. Chegou a Barrei-
ras em 1989, juntamente 
com seus pais. Estudou 
nas Escolas 02 de Julho, 
Polivalente e COOPEB – 
Cooperativa Educacional 
de Barreiras. Em 1996 foi 
cursar Direito na cidade de 
Salvador, onde concluiu e 
foi imediatamente apro-
vada nos exames da prova 
da Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB). Retornou 
para Barreiras para exercer 
a advocacia no escritório 
de seu pai. Drª Larissa Ai-
res Camandaroba é Pós 
Graduada em Direito do 
Trabalho e em Direito Pre-
videnciário. É casada com 
Stephen Aires de Alencar 
Bento, desde outubro de 
2006, com quem tem um 
filho. É advogada militante 
na região Oeste da Bahia 
há mais de 10 anos, con-
cursada na cidade de Luís 
Eduardo Magalhães desde 
2008, foi procuradora do 
município de Riachão das 
Neves de 2009 a 2012.

os segredos para chegar aos 60 anos com vitalidade

Cerimônia de entrega de faixas da equipe Conde Koma de Judô

ga evidenciou à equipe do Jor-
nal Gazeta do Oeste que esteve 
presente, para cumprimenta-lo 
e levar um abraço fraterno, os 
segredos para chegar aos 60 
anos com vitalidade.

Envelhecer com saúde é uma 
das maiores preocupações das 
pessoas. Exames de rotina, ali-
mentação balanceada e exer-
cícios físicos fazem parte da 
receita dos médicos para enve-
lhecer bem e com energia. 

Busca de saúde! Esse foi o 
principal objetivo que levou 
Nilson Gonzaga a prática de 
exercícios físicos. “Na época eu 
tinha 27 anos, morava em São 
Paulo e descobri que tinha co-
lesterol acima do normal, acido 
úrico e estava acima do peso. 
No entanto, o médico solicitou 
a prática de esporte foi aí que 
comecei a correr e nunca mais 
parei”, evidenciou. 

Três meses depois, o atleta já 
estava participando de peque-
nas competições, a primeira 
delas, uma corrida no bairro, 
de 5 km. Nilson é do tipo de 
corredor que escolhe as provas 
de acordo com o lugar que quer 
conhecer. Praticante do espor-

seus padrinhos para juntos 
participarem da cerimônia. 
Houve uma exibição entre os 
lutadores, mostrando as habi-
lidades e técnicas em um clima 
amistoso e de amizade.

O professor Danylo Olivei-
ra ressaltou a importância 
do Judô: “O Judô é uma arte 
marcial que fortalece o atleta 
física e mentalmente, além de 
ajudar no espírito do judoca. 
Ele traz disciplina para o prati-
cante e é um esporte pelo qual 
vamos continuar trabalhando, 
sempre buscando melhorias 

te há 32 anos, o corredor curte 
disputas e defende o equilíbrio 
entre corpo e mente.

Gonzaga já correu mais de 50 
maratonas de 42 km, no Brasil 
e fora do país e não se cansa 
de disputar provas menores: 
já foram mais de 1500 em 32 
anos de esporte, corridas estas 
de 10 e 20 km. Hoje conta com 
nada mais, nada menos do que 
1200 medalhas e mais de 500 
troféus. 

Foi Elite no Brasil de 1987 
a 1897 (corredores de largam 
na frente); participou de várias 
corridas na São Silvestre, as 
melhores marcas na maratona 
de 42 km foi em Buenos Aires. 
No ano de 1988 esteve em Sa-
cramento nos Estados Unidos. 
Correu maratonas de 42 km em 
cidades como o Rio de Janeiro, 
Porto Alegre, Vitória do Espírito 
Santo, Brasília, Florianópolis, 
Blumenau, Mato Grosso, Forta-
leza. Já corridas de 10 e 20 km 
ele diz que perdeu as contas

“O esporte entrou em minha 
vida como qualidade de vida e 
não como uma profissão. Isso 
tudo favorece o bem estar. Não 

para os nossos atletas”.
No dia 05 de dezembro, 

aconteceu em Salvador a ceri-
mônia de graduação para can-
didatos a 1º ao 5º Dan (Mas-
culino e Feminino), realizado 
pela Federação Baiana de Judô 
e supervisionado pela Con-
federação Brasileira de Judô. 
Os judocas da Conde Koma 
Barreiras ROGÉRIO GOMES e 
RUDVAL ANDRADE após cum-
prirem todos os requisitos exi-
gidos pela FEBAJU, tendo sido 
ambos aprovados para porta-
rem a Faixa-Preta - 1º Dan. 

me enxergo sem praticar es-
porte hoje. Treino todos os dias 
e me faz sentir mais novo, dis-
posto, proporcionando saúde e 
autoestima”.

Natural de Buritirama, Oeste 
da Bahia, Gonzaga atualmen-
te mora em Barreiras e treina 
diariamente, começando bem 
cedinho, às 5h, com corrida 
ar livre. Além de praticar ele 
também incentiva inúmeros jo-
vens em Barreiras e Buritirama. 
“Minha maior alegria é estar 
promovendo alguém, incenti-
vando a prática desse esporte, 
dando total apoio, inclusive 
meu filho de apenas 13 anos já 
está correndo”. 

Gonzaga diz não ter planos 
para parar. A última corrida 
aconteceu agora dia 13 de de-
zembro em Brasília e irá parti-
cipar de outra competição no 
dia 20 em Salvador. “Só vou 
parar quando eu morrer. O es-
porte é um mundo encantado, 
e não tem idade para começar, 
ele abre a mente, proporciona 
uma vida ativa, saudável. O 
esporte para mim é tudo, sem 
ele eu não seria nada”, disse 
Gonzaga.

Cheilla Gobi

O 
empresário do ramo 
de combustível, 
construção civil e 
atleta, Nilson Gon-

zaga comemorou no dia 21de 
novembro seus 60 anos bem 
vividos. Em grande estilo e 
com muito carisma e alegria, 
recebeu em sua casa, em Bar-
reiras familiares e amigos e fez 
questão de preparar tudo com 
antecedência sem deixar nada 
faltar. Na oportunidade Gonza-

F
oi realizada no dia 04 de 
dezembro a entrega das 
faixas de Judô da equi-
pe Conde Koma de Bar-

reiras, aos alunos aprovados no 
exame de graduação de 2015, 
encerrando oficialmente suas 
atividades desta temporada.

A confraternização acon-
teceu nas dependências da 
Reaction Fight Club, na Rua 
Dr. Augusto Ribeiro de Macedo 
– Morada Nobre. O evento foi 
prestigiado pelos pais e fami-
liares dos atletas, que ao rece-
berem suas faixas escolheram 

Nilson Gonzaga

A entregA dAs fAixAs foi feitA Aos Alunos 
AprovAdos no exAme de grAduAção de 2015

ARQUIVO GAZETA DO OESTE

JAYME MODESTO
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MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO

Governador visita município e entrega obras 

de R$ 11 milhões, que é para 
minimizar esses danos causa-
dos ao longo dos anos e que 
comprometem a saúde do rio, 
dos peixes, das pessoas que 
dependem dele. Em Fazenda 
Grande, corria o risco de as 
ruas e casas daquela comu-
nidade serem levadas, caso o 
barranco do rio desmoronas-
se”, disse Rui.

As intervenções são resulta-
do de parceria do Governo do 
Estado, por meio da Secreta-
ria de Infraestrutura Hídrica e 
Saneamento do Estado (SIHS), 
via Companhia de Engenha-
ria Ambiental e de Recursos 
Hídricos da Bahia (Cerb), em 
parceria com a Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do 
São Francisco e do Parnaíba 
(Codevasf), órgão do governo 
federal.

O secretário Cássio Peixoto 
observou que o Rio São Fran-
cisco passa por um momen-
to delicado, principalmente, 
quanto à degradação de mar-

gens nas nascentes. Segundo 
ele, os afluentes que chegam 
ao rio estão comprometidos. 
“Identificamos áreas com 
bancos de areia no leito do rio 
comprometendo, sobretudo, a 
oferta de água para a popula-

ção. Diante disso, foi feito um 
projeto para revitalização des-
sas nascentes e um projeto de 
infraestrutura hídrica, que é a 
construção destas encostas”.

INAUGURAÇÃO DO 
SISTEMA INTEGRADO DE 
AbASTECIMENTO DE ÁGUA
No distrito de Javi, que 

também pertence a Muquém, 
o governador participou da 
inauguração do Sistema In-
tegrado de Abastecimento de 
Água (SIAA). A partir de agora, 
4,7 mil pessoas que vivem em 
19 localidades, pertencentes 
aos municípios de Muquém 
do São Francisco e Wanderley 
terão água de qualidade.

“Hoje, fizemos a inaugu-
ração da primeira etapa do 
sistema de água no valor de 
R$ 4 milhões. A segunda eta-
pa, também no valor de R$ 4 
milhões, será inaugurada no 
primeiro semestre do ano que 
vem. Tenho a plena convicção 
de que para as pessoas terem 

plena saúde é preciso beber 
água de qualidade. Por isso, 
o Água para Todos é um pro-
grama de absoluta prioridade 
para nós”, disse o governador.

Ainda de acordo com Pei-
xoto, para cada R$ 1 investido 
em água e saneamento, são 
economizados R$ 4 na área da 
saúde. “Já investimos este ano 
mais de R$ 250 milhões, atra-
vés do programa Água para 
Todos”. Uma das contempla-
das é a família da operadora 
de caixa Maria Angela Santos, 
que há oito dias deu a luz à se-
gunda filha.

“A chegada desta água é 
muito importante. A gente vi-
via com a água salgada [salo-
bra] e acabava gastando mais 
[dinheiro] para comprar água 
que vinha no caminhão pipa 
de Ibotirama. A água doce 
vai facilitar o nosso trabalho 
doméstico. É água doce para 
gente tomar. Melhorou 100%”.

Ainda em Javi, o Governo 
do Estado, por meio da Com-
panhia de Desenvolvimento 
e Ação Regional (CAR), em-
presa pública vinculada à Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Rural (SDR), entregou uma 
patrol (motoniveladora) ao 
município de Baianópolis. O 
secretário de Infraestrutura 

do município, Corsino Neto, 
disse que o trator “vai fazer a 
diferença”, pois evitará gastos 
da prefeitura com a contrata-
ção de maquinários. “Nosso 
município tem 680 quilôme-
tros de estradas vicinais. Esta-
mos localizados entre Barrei-
ras e Santana. É uma região 
produtora que precisa passar 
sempre por recuperação [das 
estradas] porque o transporte 
pesado no nosso município é 
muito intenso”.

vISITA A 
UNIDADE ESCOlAR
Ainda em Javi, Rui Costa 

esteve no Colégio Estadual 
Sidney Mascarenhas. Com a 
visita, ele pôde conhecer as 
demandas da comunidade 
escolar e contribuir para o 
cumprimento das metas do 
programa Educar para Trans-
formar.

Marcaram presença no 
encontro com o governador 
em Muquém, os prefeito de 
Barreiras, Antônio Henrique 
– Ibotirama Terence Lessa – 
Wanderley José Conceição 
– Catolândia Gilvan Pimentel 
– Canápolis Rubiê Oliveira, ve-
readores de varias cidades da 
região, representantes de en-
tidades e outras autoridades.

Secom

P
ara compensar e re-
verter danos ambien-
tais nas margens do 
Rio São Francisco, 

além de proporcionar mais 
tranquilidade às famílias que 
vivem nas cercanias do Velho 
Chico, que é um dos principais 
afluentes do Brasil, foram rea-
lizadas obras de contenção de 
processos erosivos e mitiga-
ção de impactos ambientais 
negativos nas imediações da 
comunidade Fazenda Grande, 
que pertence ao município de 
Muquém do São Francisco.

O governador Rui Costa es-
teve na localidade no dia 28 
de novembro para entregar 
a obra, beneficiando direta-
mente 150 famílias de Fazen-
da Grande. “O Rio São Fran-
cisco é extraordinário e a ação 
humana desmatou margens e 
[destruiu] afluentes que con-
tribuiam com o Velho Chico. 
Realizamos esta obra no valor 

rui entregA oBrA de contenção de erosões que contemplA fAmíliAs às mArgens do 
velho chico e o sistemA integrAdo de ABAstecimento de águA que Atenderá 4.700 

morAdores de 19 locAlidAdes 

títulos de terra
também foram entregues 19 títulos de terra que, entre 

outras facilidades, permite aos produtores rurais contrair 
empréstimos e, desta forma, ampliar a oferta de alimen-
tos oriundos da agricultura familiar e, consequentemen-
te, aumentar a renda. dono de uma pequena propriedade 
na comunidade conhecida como pageu do meio, onde 
cria porcos e galinhas e planta milho e capim, hilton 
oliveira afirmou que “sem documento [que comprova a 
posse] é a mesma coisa de não ter terra”.

o secretário estadual de Agricultura, vitor Bonfim, o 
presidente da cofevasf felipe mendes, o presidente da 
cerb, marcus Bulhões, entre outras autoridades, tam-
bém acompanharam o governador rui costa nas cerimô-
nias em muquém do são francisco.

A obra irá beneficiar diretamente 150 famílias de Fazenda Grande

4,7 mil pessoas que vivem em 19 localidades, pertencentes aos municípios de Muquém do São Francisco e Wanderley terão água de qualidade

tenho a plena 
convicção de 
que para as 
pessoas terem 
plena saúde 
é preciso 
beber água de 
qualidade
Rui Costa
GOVERNADOR DA BAHIA

Foram entregues 19 títulos de terra

FOTOS: JAYME MODESTO
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A entrega foi feita pelo governador da bahia, Rui Costa
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baianópolis comemora aquisição de motoniveladora
BAIANópOlIS

de apoio, estamos fazendo a 
nossa parte com transparên-
cia, respeito e investimentos 
nos municípios, com ações 
que melhoram a vida de todos 
os baianos”, afirmou Rui.

Anderson Cleyton ressal-
tou que o equipamento é 
fundamental para o trabalho 
de melhorias no município, 
principalmente destinado 
a adequação e recuperação 
de estradas vicinais, pois a 
Prefeitura não conseguiria 

comprá-lo com recursos pró-
prios. “Esse apoio do estado 
é essencial para a melhoria 
da infraestrutura de nosso 
município”, disse o prefeito de 
Baianópolis, destacando ain-
da outras ações do governo no 
município.

A máquina entregue pelo 
governador foi por meio da 
Companhia de Desenvolvi-
mento e Ação Regional (CAR), 
empresa pública vinculada 
à Secretaria de Desenvolvi-

mento Rural (SDR). Segundo 
Anderson Cleytom, o equipa-
mento foi adquirido através 
de Emenda Parlamentar dos 
deputados Valter Peneiro e 
Marcelo Nilo.

O secretário de Infraestru-
tura do município de Baianó-
polis, Corsino Neto, disse que 
a motoniveladora “vai fazer a 
diferença”, evitando gastos da 
prefeitura com a contratação 
de maquinários. “Nosso muni-
cípio tem 680 quilômetros de 

estradas vicinais e está loca-
lizado entre Barreiras e San-
tana. É uma região produtora 
que as estradas precisam pas-

sar sempre por recuperação, 
porque o transporte pesado 
no nosso município é muito 
intenso”, frisou o secretário.

Jayme Modesto

O 
município de Baia-
nópolis, no Oeste 
baiano, na adminis-
tração do prefeito 

Anderson Cleyton, adquiriu 
no dia 28 de novembro, uma 
máquina niveladora. A entre-
ga foi feita pelo governador 
da Bahia, Rui Costa, em visita 
a Muquém do São Francisco. 
Trata-se de um equipamento 
de extrema importância para 
o município, na medida em 
que, além dos serviços na área 
urbana, realiza trabalhos nas 
estradas vicinais que interli-
gam as diversas comunidades. 

No encontro com o prefeito, 
o governador afirmou que o go-
verno estadual busca atender 
as demandas de toda a Bahia, 
principalmente de pequenos 
municípios, como Baianópolis.

“Estamos presentes com 
investimentos em obras e me-
lhorias em muitos municípios, 
priorizando sempre as cidades 
de menor porte, por entender 
que são as que mais precisam 

A máquina entregue ao município foi por meio da Companhia 
de Desenvolvimento e Ação Regional

A entrega foi feita pelo governador da bahia, em visita a Muquém do 
São Francisco e contou com a presença de diversas lideranças políticas

grAçA irá concorrer Ao cArgo de prefeitA pelo psd. liderAnçAs políticAs, simpAtizAntes, 
Amigos e fAmiliAres que ApoiAm A cAndidAturA estiverAm presentes no lAnçAmento.

SÃO DESIDÉRIO

Vereadora Graça é pré-candidata à Prefeitura 
Cheilla Gobi

O 
presidente munici-
pal do Partido Social 
Democrático (PSD) 
e atual prefeito de 

São Desidério, Demir Barbo-
sa, lançou, no dia (18/12), a 
pré-candidatura da vereadora 
Maria das Graças Gobbi à pre-
feitura do município. O lança-
mento realizado na Câmara 
de Vereadores contou com 
a participação do deputado 
federal Arthur Maia, além de 
lideranças políticas e sociais, 
vereadores do município e da 
região, amigos e familiares. 
O vice da chapa ainda não foi 
anunciado. 

Além do atual prefeito de 
São Desidério Demir Barbosa 
e a pré-candidata Graça, fize-
ram parte da composição da 
mesa o presidente da Câmara 
de Vereadores Antenor Bar-
bosa, o vice-prefeito Reginal-
do César Filho, o presidente 
do PT municipal Jânio Nunes 
que no ato representou todos 
os presidentes de partidos 
políticos do grupo, os ex-pre-
feitos de São Desidério Arnon 
Lessa e Zito Barbosa, o chefe 
de gabinete da Prefeitura Ne-
rito Carvalho representando 
os secretários municipais, o 
representante do Diretório Es-
tadual do PT, o secretário de 
Agricultura Dé Santana, e o 
deputado federal Arthur Maia.

Muitas declarações de 
apoio a Graça e avaliações 
positivas ao governo muni-
cipal marcaram o evento de 
lançamento. Graça iniciou 
o seu discurso agradecendo 
aqueles que lhe apoiaram 
nesta jornada. Emocionou-se 
ao lembrar-se de sua saudosa 

mãe e também ao falar do seu 
filho mais velho que faleceu 
há apenas quatro meses. 

A pré-candidata falou ainda 
que aceitou o convite do pre-
feito com satisfação, e sente-
se preparada para assumir o 
cargo e afirmou que pretende 
continuar com o trabalho que 
já vinha sendo realizado.

“É um grande desafio, mas 
como a minha vida sempre 
foi feita de desafios eu acei-
to mais este. Aceitei porque 
acredito que cada um de vo-
cês não me deixará sozinha. 

Não será fácil essa tarefa, mas 
garanto, se o povo de São De-
sidério aprovar minha candi-
datura; darei conta do recado 
e irei fazer muito pelo nosso 
município”, disse a pré-candi-
data.

Demir barbosa 
destacou que Gra-
ça é experiente, 
lutadora e coeren-
te e que o seu his-
tórico como mili-
tante a credencia. 
“Graça é a pré-candidata de 
um grupo político que cuida 

da saúde da população, que 
cuida do pequeno e do grande 
produtor. É a pré-candidata 
do grupo político que nunca 
atrasou o salário do funcio-
nalismo público, de um grupo 

que respeita os opositores, 
o legislativo e o judiciário. 
Graça é a pré-candidata 
que assim como nós tam-
bém irá fazer muito para 
São Desidério. Com a gra-
ça de Deus e com o apoio 
do povo de São Desidério 

iremos ganhar essa eleição 
em 2016”, ressaltou Demir. 

O deputa-
do federal 
Arthur Maia 
comemorou a 
escolha, enal-
tecendo o tra-
balho da ve-
readora. “São Desidério está 
de parabéns pela candidata 
que escolheu! E tenho absolu-
ta convicção, que no dia 02 de 
outubro estará muito mais de 
parabéns esse município que 
terá a sua primeira prefeita, 
uma grande mulher para um 
grande município. Jeito cor-
dial e ameno, sempre dispos-
ta a introduzir a conciliação, 
a construir um entendimento 
e ao mesmo tempo obcecada 
pelo trabalho e pelo seu povo. 
Esse seu perfil se adapta a de 
uma prefeita que vai fazer su-
cesso”.

O presidente do PT do mu-
nicípio Jânio 
Nunes que no 
ato represen-
tou todos os 
presidentes 
de partidos 
falou do orgu-

lho em poder dar a parcela de 
contribuição para a escolha 
do nome. “O município tem 
prosperado, alavancado e nós 
precisamos de uma pessoa 
comprometida, que conheça 
a realidade do nosso povo e 
essas qualidades encontra-
mos na pessoa da vereadora 
Graça que muito nos repre-
senta. A primeira mulher a ser 
prefeita de São Desidério”, 
disse Jânio.

O ex-prefeito de São Desi-
dério, Zito barbosa também 
se colocou a 
disposição da 
candidatura e 
garantiu ca-
minhar junto 
rumo a vitó-
ria em 2016. 
“Pode contar 
comigo para juntos levarmos 
essa mensagem para todo o 
município, porque São Desi-
dério precisa continuar avan-
çando a passos largos, andan-
do para frente”.

Conforme a pré-candidata, o 
objetivo maior será sempre fa-
zer o melhor pelo povo de São 
Desidério. “Peço a Deus que 
aumente a minha confiança 
para que eu não enxergue as 
dificuldades como elas real-
mente são, para que eu possa 
enxergar sempre as possibili-
dades para vencer cada uma 
delas. Conto com todos vocês 
nesta caminhada!” 

Graça encerrou o seu pro-
nunciamento cantando uma 
passagem da canção “Cora-
ção de Estudante”, de Mil-
ton Nascimento. “Alegria e 
muito sonho espalhados no 
caminho. Verdes, planta e 
sentimento, folhas, coração, 
juventude e fé”.

Grupo político mostra força e união

Maria das Graças Esposo Cleosmar Gobbi e filhos Ricardo e Rogério

FOTOS: CHEILLA GOBI
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BARRA

Desafios, avanços e conquistas 
na gestão arthur silva

Jayme Modesto

O 
histórico município 
da Barra, cheio de 
encantos, tradições 
culturais e história, 

nos últimos anos passou por 
uma efetiva e concreta trans-
formação. Em uma marcha as-
cendente, Barra chega 2016, 
atingindo avanços importan-
tes e ocupando lugar de des-
taque no Oeste, como um dos 
mais importantes municípios 
do estado. Edificada a margem 
esquerda do velho Chico, no 
encontro das águas com Rio 
Grande, onde forma mais um 
lindo espetáculo da natureza, 
- Barra é uma cidade cheia de 
encantos e mistérios.    

A partir da gestão Arthur 
Silva, Barra deu uma signifi-
cativa guinada na busca da 
recuperação social, econômi-
ca e cultural, cujos resulta-
dos positivos verificam-se em 
todos os setores da sociedade 
organizada e em toda a área 
territorial do município.

Neste contexto, a nova Bar-
ra vem inspirando progresso 
e motivando sua população 
a trabalhar em busca deste 
crescimento, colocando o mu-
nicípio em lugar de destaque 
no contexto das demais prós-
peras cidades da Bahia e do 
Brasil.

Há sete anos no comando 
da Prefeitura de Barra, o pre-
feito Arthur Silva evidenciou 
ao Jornal Gazeta do Oeste os 
desafios e conquistas de seu 
governo. “Sabemos que a si-
tuação do país é difícil e em 
Barra, assim como em todos 
os municípios a situação não 
é diferente, para enfrentar 
estas adversidades, tivemos 
que promover ajustes, pois 
as dificuldades são muitas e 
o grande desafio é a questão 
financeira que os municípios 
atravessam. Como todos os 
municípios estamos passando 
por uma fase de dificuldades, 
é uma situação complicada 
para todos os gestores, pois 
somos muitos dependentes 
dos repasses oficiais, e com 
a redução do FPM, se tornou 
mais complicado ainda”.

Para o prefeito Arthur Silva, 
ouvir com atenção, com res-
ponsabilidade e com verdade 
para atender as demandas e 
as necessidades da população, 
tem sido um dos grandes de-
safios do seu governo nesses 
sete anos de gestão. Desafio 
que se soma a outros tantos, 
mas que se faz presente como 
pano de fundo em todas as de-
cisões do governo municipal.

“A palavra de ordem tem 
sido transformar”. Transfor-
mação que continuará sen-
do a mola propulsora para a 
realização de inúmeras ações 
anunciadas, que deverão ser 
cumpridas até dezembro de 
2016. 

O país, estados e municí-
pios tem vivido momentos de 
dificuldades políticas admi-
nistrativas, exigindo ajustes 
e adequações para o desen-

volvimento de ações, que são 
essenciais para o bem-estar 
e qualidade de vida da popu-
lação. “Eu sempre falo que a 
população acha que a crise 
e só em Brasília, na verdade 
Brasília é apenas um centro de 
decisões e o que é decidido lá 
reflete aqui. Mas, a gente vem 
desde a gestão anterior, como 
prefeito reeleito, tendo o cui-
dado de contratar e fazer um 
banco de projetos para poder 
captar recursos”, destacou 
Arthur.

Conforme o gestor um des-
tes projetos foi exatamente o 
de pavimentação de ruas e o 
bairro Sagrada Família foi um 
dos contemplados, era um 
bairro que passava por muitos 
problemas na época de chuva 
com alagamentos e com mui-
ta poeira na época da seca. 

“Hoje estamos entregando 
à população um bairro total-
mente estruturado. Além da 
pavimentação, dotamos este 
bairro de toda infraestrutura, 
com esgotamento sanitário, a 
iluminação do Dic e da entrada 
da cidade. Construímos ainda 
uma grande escola, um posto 
de saúde da família sendo um 
dos melhores do município, 
com médicos e dentistas. Va-
mos também inaugurar em 
breve a terceira grande creche 
do pró-infâncias com capa-
cidade para 240 crianças. Já 
temos duas em pleno funcio-
namento, é uma série de me-
lhorias neste bairro”, frisou 
Arthur. 

O prefeito garante que a 
sua gestão foi marcada por 
grandes realizações, em toda 
áreas do município. Este ano 

o governo municipal em par-
ceria com o governo estadual 
e federal entregou ainda 600 
casas do programa Minha 
Casa Minha Vida e um hospi-
tal, além de inúmeras outras 
obras. Barra tem recebido uma 
série de obras estruturantes. 

“Com isso estamos pro-
curando construir uma base 
para que o município cresça 
com sustentabilidade. Sempre 
destaco que uma das grandes 
obras de Barra e a mais impor-
tante da história foi a implan-
tação da UFOB, que é a que vai 
construir uma base no cres-
cimento certo através do ca-
minho da educação. Estamos 
fazendo a nossa parte princi-
palmente cuidando de nossas 
crianças, desde a creche que é 
uma de nossas prioridades no 
ensino infantil, passando pelo 
fundamental com uma parce-
ria forte com o governo do es-
tado”, evidenciou.

Segundo Arthur são mais 
de 1200 alunos fazendo o 
segundo grau na zona rural, 
morando nas suas localidades 
ajudando a família e estudan-
do. Muitos destes passaram 
no ENEM e já estão fazendo 
faculdade na sede nos cursos 
de Agronomia e Veterinária. 
Esse é um conjunto de ações 
que vem movendo o desenvol-
vimento do município.

“Hoje temos inúmeros ou-
tros projetos, batendo um re-
corde histórico, somando to-
dos os prefeitos da história da 
Barra, nos já ultrapassamos 
em termos de calçamento e 
infraestrutura todas as outras 

administrações. Temos ainda 
inúmeros projetos inclusive 
de calçamentos a serem reali-
zados. Reconhecemos e agra-
decemos ao vice-governador, 
João Leão quando deputado, 
e também ao nosso deputado 
Cacá Leão, que não tem medi-
do esforços para canalizar re-
cursos para a Barra através de 
emendas parlamentar”.

De acordo com Arthur, para 
2016 o governo municipal 
dará prioridade a outras obras 
que ficaram paralisadas. Es-
tão sendo construídos quatro 
ginásios de esporte já em fase 
de acabamento na zona rural. 
Para continuidade das obras 
paralisadas, já foram assegu-
rado graças ao deputado Cacá 
Leão, recursos de 300 mil, 880 
mil, e agora saiu mais 500 mil.

“Acredito que se consegui-
mos concluir todos os nossos 
projetos e obras que estão em 
andamento, vamos conseguir 
fechar este mandato de forma 
excelente”, disse o prefeito.  

É esse cenário de desen-
volvimento econômico-so-
cial que se desenha a cada 
amanhecer é o resultado do 
trabalho de uma equipe com-
prometida com o município e 
a população. “Apesar de tudo, 
procuramos não falar em cri-
se, mas em oportunidades. 
Temos absoluta convicção que 
estamos no caminho certo. 
Acreditamos naquilo que es-
tamos fazendo, pois gestão e 
planejamento são palavras de 
ordem em nosso governo. 

Não se enganem: Barra é um 
município em transformação!”

FOTOS: JERRY SOUZA

Rua do PelotãoArthur Silva e família

Inauguração da pavimentação das ruas do município de barra

Rua Subestação 1 (Rua Avelino Freitas)

"Que neste Natal você e sua família sintam mais 
forte ainda o significado da palavra amor, que traga 
raios de luz que iluminem o seu caminho e transfor-
mem o seu coração a cada dia, fazendo que você viva 
sempre com muita felicidade. Também é tempo de re-
fazer planos, reconsiderar os equívocos e retomar o ca-
minho para uma vida cada vez mais feliz."

Feliz Natal e um Próspero 2016!
São os votos do prefeito de Barra, Arthur Silva
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BOM JESUS DA lApA

MORpARÁ

Prefeita Edinalda Pereira concede entrevista ao jornalista Jayme Modesto

Escola Francisco Novais, no povoado de Mocambo branco Unidade básica de Saúde

FOTOS: ARQUIVO GAZETA DO OESTE

Distrito integrado de segurança é inaugurado

Prefeita Nalva fecha o ano de 2015 com balanço positivo da gestão

Secom e Ascom Lapa

O 
Governo do Estado, 
por meio da Secre-
taria da Segurança 
Pública (SSP), inau-

gurou no município de Bom 
Jesus da Lapa, a 800 quilô-
metros de Salvador, mais uma 
unidade do Distrito Integrado 
de Segurança (Disep), para 
proporcionar mais comodida-
de aos cidadãos e facilitar as 
ações desenvolvidas conjun-
tamente entre as polícias Ci-
vil, Técnica e Militar. Com es-
paços equipados para abrigar 
cada uma das três polícias, o 
Disep Bom Jesus da Lapa dis-
põe ainda de necrotério e se-
tor administrativo.

O governador Rui Costa, 
acompanhado do titular da 
SSP, Maurício Barbosa, entre 
outras autoridades, esteve na 
cidade para inaugurar o mais 
novo equipamento de segu-
rança da região Oeste da Bah-
ia. “De todos os equipamentos 
[Disep] que já entregamos até 
hoje, este é o maior. Antiga-
mente, as polícias ficavam se-
paradas, cada uma num canto 
[da cidade]. A nossa proposta 
com esse equipamento é con-
tribuir para que seja realizado 
um trabalho articulado”, disse 
Rui Costa.

O governador também en-
tregou 542 títulos que com-
provam a titularidade da terra 

Jayme Modesto

A 
Prefeitura de Mor-
pará encerra o ano 
de 2015 com muitas 
realizações da pre-

feita Edinalva Pereira, (Nalva), 
a exemplo de melhorias nas 
áreas de educação, saúde, 
infraestrutura e social, me-
lhorias também no sistema 
de abastecimento de água na 
zona rural. Apesar das dificul-
dades financeiras, Nalva não 
tem poupado esforços no sen-
tido de proporcionar a qua-
lidade de vida da população 
de seu município, que viveu 
anos de promessas de gestões 
anteriores. Muitos benefícios 
chegam às residências das 
pessoas, numa luta grandio-
sa da prefeita. Várias outras 
ações estão sendo desenvol-
vidas com sucesso no muni-
cípio, e em 2016, o trabalho 
deve continuar em ritmo ace-
lerado.

“Não gostaria de voltar a 
falar do passado, mas todos 
sabem que o início foi muito 
complicado, devido à situação 
precária em que a Prefeitura 
foi deixada pela administra-
ção passada, hoje diante da 
crise não está sendo fácil, mas 
Morpará já vive uma nova rea-
lidade”, disse a gestora.

Nalva tem sido muito elogia-
da pela atuação como prefeita 

município AvAnçou nA melhoriA dA sAúde, educAção, infrAestruturA e sociAl

a pequenos produtores rurais 
do Território do Velho Chico e 
uma motoniveladora (patrol) 
à Prefeitura de Bom Jesus da 
Lapa, além de anunciar novos 
investimentos para a cidade. 

“É um prazer estar aqui rea-
lizando entregas de obras que 
vão melhorar a vida das pes-
soas. Já tenho compromisso 
com a cidade. E agora com o 
bispo [Dom João Cardoso] de 
executar o projeto de reurba-
nização cênica [do Santuário 
de Bom Jesus da Lapa]”.

MAIS SEGURANÇA 
Rui Costa frisou ainda que 

o Disep faz parte de um novo 
conceito de segurança públi-
ca. “Por isso é um equipamen-
to moderno, novo, onde todos 
vão trabalhar juntos com um 
só objetivo: melhorar a segu-

popular, dinâmica e empreen-
dedora, comportamento que a 
elevou a condição de uma das 
mais atuantes no município, 
sempre na busca de melhorias 
para o seu povo, tanto na sede 
como na zona rural do municí-
pio. E para fechar com maes-
tria o ano de 2015, a prefeita 
Nalva está construindo uma 
praça no centro da cidade, ao 
lado da nova Unidade Básica 
de Saúde - UBS, através do 
Ministério do Turismo, esforço 
dos deputados Sérgio Brito e 
Reinaldo Braga. A nova uni-
dade que será inaugurada em 
breve, dará um grande reforço 
na saúde do município.   

Também está sendo refor-
mada e ampliada a escola 
Francisco Novais, no povoa-
do de Mocambo Branco, uma 
obra orçada em R$ 500.000,00 

rança pública”, afirmou. De 
acordo com o secretário Mau-
rício Barbosa, o Disep de Bom 
Jesus da Lapa é o sexto de 32 
distritos que serão construí-
dos, equipados e entregues 
pelo Governo do Estado. “Se-
guimos critérios técnicos 
preestabelecidos para cada 
cidade, para cada região”.

Para a professora Marina 
Ramos, moradora de Bom 
Jesus da Lapa, a implanta-
ção do novo equipamento de 
segurança representa mais 
tranquilidade para as famí-
lias, mas também aos comer-
ciantes. Ela destacou que a 
presença do Departamento 
de Polícia Técnica (DPT) vai 
evitar que corpos sejam en-
viados para Barreiras para se-
rem examinados. “A vida toda 
sofremos indo para Barreiras, 

acompanhando nossos entes 
queridos lá por oito dias [e] a 
gente velando só a parede”.

Durante a inauguração, o 
diretor-geral do DPT, Elson 
Jefferson da Silva, ressaltou 
a importância da implantação 
do centro integrado composto 
por necrotério e criminalística 
para uma cidade como Bom 
Jesus da Lapa. “Teremos qua-
tro peritos médicos legais que 
vão atuar aqui nesta região. 
Estamos terminando agora em 
dezembro um curso [de forma-
ção] para 60 médicos [legais]”.

Escrivães, delegados, inves-
tigadores e auxiliares admi-
nistrativos compõem a equipe 
da Polícia Civil no Disep Bom 
Jesus da Lapa. Além de celas, 
copas, sanitários e alojamen-
tos, o distrito dispõe de recep-
ções e salas de investigação.

mil, datada de uma estrutura 
moderna, com oito salas de 
aula, sala de informática, dois 
banheiros e cantina, obra rea-
lizada com recursos próprios 
do município. 

Para coroar todo este tra-
balho, a prefeita Nalva teve 
suas contas com parecer fa-
vorável a aprovação pelo Tri-
bunal de Contas dos Municí-
pios e aprovada pela Câmara 
de Vereadores.

Na mensagem de final de 
ano, a prefeita agradece aos 
seus munícipes e a popula-
ção em geral, com a asser-
tiva de que o ano de 2016, 
o município continuará vi-
vendo momentos de desen-
volvimento com muitas rea-
lizações, com novas ações e 
manutenção dos benefícios 
já conquistados.

“Para encerrar o difícil ano 
de 2015 na administração do 
governo Tempo de Mudança 
agradeço a todos por essa 
companhia em prol do pro-
gresso e o desenvolvimento 
de nossa terra, muito sofrida 
e até lesada no passado. Mas 
com a força do trabalho, já po-
demos dizer que temos orgu-
lho de sermos morparaense, 
acolhedores e honestos para 
com a coisa pública. Boas 
Festas e um Ano Novo repleto 
de realizações,” deseja Nalva 
Pereira.

Posse da terra
dos 542 títulos de terra entregues por meio da secreta-

ria de desenvolvimento rural (sdr), um foi para a peque-
na produtora rural maria de fátima Amaral, da comuni-
dade fazenda da pedra, em Bom jesus da lapa. “estamos 
muito felizes. com o título na mão, tudo fica mais fácil 
para a gente conseguir empréstimos, financiamentos. 
vou trabalhar melhor, mexer com as minhas terras”.

mostrando o líder que tem se transformado, o prefeito 
eures ribeiro reuniu prefeitos de várias cidades próxi-
mas, no evento. Assim como secretários de estado, depu-
tados federais e estaduais.

FOTOS: SECOM

A unidade deve proporcionar mais comodidade aos cidadãos

Descerramento da placa inalgural 

Distrito Integrado de Segurança (Disep)

ASCOM
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BURITIRAMA

A igreja tem 409 metros quadrados e lugares para 380 pessoas A inauguração contou com a presença de fiéis e autoridades municipais, entre elas, o prefeito Arival viana

Fiéis voluntários constroem igreja de r$ 222 mil

Cheilla Gobi

C
om doações e servi-
ço voluntário, fiéis 
construíram o novo 
templo da Igreja 

Evangélica Congregação Cris-
tã no Brasil, em Buritirama, no 
Oeste da Bahia. A construção, 
que teve o custo de um pouco 
mais de R$ 222 mil, tem 409 
metros quadrados e lugares 
para 380 pessoas. 

No dia 31 de outubro, os 
fieis organizaram os últimos 
detalhes para a inauguração 
do templo, que aconteceu na 
noite de sábado e contou com 
a presença de pessoas do mu-
nicípio e também de outras 
cidades. Autoridades muni-
cipais também prestigiaram 
a inauguração, entre elas, o 
prefeito Arival Marques Viana.

templo tem 409 metros quAdrAdos e lugAres pArA 380 pessoAs. culto de ABerturA dA igrejA 
Aconteceu no diA 31 de outuBro

Depois de oito anos de tra-
balho, o templo, que está lo-
calizado na Rua Cornélio Reis 
Santos, está pronto para rece-
ber os fiéis. O voluntário Clau-

dio Nonato Lima garante que 
todos se empenharam e tra-
balharam em prol de um ob-
jetivo comum. “Esta obra foi 
graças o esforço dos irmãos”, 

disse Claudio.
A inauguração teve ensaio 

musical com total de 50 mú-
sicos formando uma linda or-
questra que entoou vários hi-

nos cristãos. Segundo relatos 
dos fieis foi um dia de fortes 
emoções espirituais que mar-
caram a inauguração do novo 
templo, confirmando, na práti-

ca, a unção de Deus na vida da 
Igreja, na vida dos que estive-
ram presentes e que continua-
rão participativos para louvar 
e dar testemunho de Cristo.

FOTOS: JAYME MODESTO

riacho do meio comemora 
certificação Quilombola

Da Redação com informações da Ascom

A 
comunidade de Ria-
cho do Meio, muni-
cípio de Buritirama, 
no Oeste baiano está 

em festa, pois acaba de re-
ceber o Certificado de Auto 
Definição como Comunidade 
Remanescente Quilombola. 
O certificado entregue no dia 
20 de novembro é emitido 
pela Fundação Palmares, uma 
instituição pública vinculada 
ao Ministério da Cultura que 
tem a finalidade de promover 
e preservar a cultura afro-bra-
sileira.

A mesa de abertura foi 
composta pelo prefeito Arival 
Viana, o representante da co-
munidade de Riacho do Meio 
Juraci Rodrigues, o professor 
da comunidade  Claudio Bar-
bosa, o diretor do Centro de 
Ensino de Curral Novo João 
Luís (Jota), o diretor do Ser-
viço Autônomo de Água e Es-
goto em Buritirama (SAAE) e 
ex-prefeito Oslindo Jacobina, 
secretários municipais e ve-
readores.

templo tem 
409 metros 
quAdrAdos e 
lugAres pArA 
380 pessoAs. 
culto de 
ABerturA 
dA igrejA 
Aconteceu 
no diA 31 de 
outuBro

Na oportunidade, comemo-
raram também o Dia da Cons-
ciência Negra, com apresen-
tações que abrilhantaram o 
evento. A primeira delas, a lei-
tura sobre a fundamentação 
do Dia da Consciência Negra. 
O desfile beleza negra, contou 
com a participação das alunas 
dos Centros de Ensino, Luís 
Eduardo Magalhães e Marile-
ne Jacobina. Alunas do Centro 
de Ensino Luís Eduardo Maga-
lhães, apresentaram uma pa-
ródia da música, “Negro Sim”, 
além da arte visual, pintura 
em telha, apresentada por ou-
tros alunos da mesma escola.

Outros grupos, como “OS 
LA BAMBAS”, do Centro de 
Ensino Marilene Jacobina, 
o grupo de capoeira e o de 
dança “PÉROLA NEGRA”, 
do Centro de Ensino Luís 
Eduardo Magalhães, também 
mostraram danças, além das 

apresentações literárias e cê-
nicas. Também fizeram suas 
performances, os grupos de 
jovens usuários do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos da Secretaria de 
Assistência Social (Jovem ci-
dadão e o grupo de capoeira).

Os representantes da co-
munidade de Riacho do Meio, 
professor Claudino, sua filha 
Gracilei Barbosa (agente co-
munitária de saúde), na com-
panhia de seus irmãos, e alu-
nos locais, explanaram sobre 
a história da comunidade e o 
vínculo com o passado escra-
vocrata de seus antecedentes, 
na mesma.

Em seu pronunciamento, o 
prefeito Arival Viana parabe-
nizou e agradeceu a todos os 
presentes, em especial a to-
das as secretarias e outros ór-
gãos da Prefeitura, envolvidos 
na mobilização para a realiza-

ção e organização do evento. 
Arival lembrou também da sua 
afinidade com a comunidade, 
que há trinta anos continua 
marchando unanimemente ao 
seu lado, sendo através das 
relações humanas históricas 
mantidas com a comunidade 
e do apoio político, que nun-
ca faltou durante todos es-
ses anos, principalmente da 
comunidade negra de Riacho 
do Meio, que chega perto da 
totalidade.

De acordo com o prefeito, 
a importância do reconheci-
mento da comunidade, pela 
Fundação Palmares, órgão ofi-
cial do Ministério da Cultura, 
implica no aumento da visibi-
lidade em relação ao acesso às 
políticas públicas, aos bene-
fícios que o reconhecimento 
leva às famílias quilombolas, 
dentre eles, como participar 
do Programa Minha Casa, Mi-

nha Vida, do Programa Brasil 
Quilombola e passando a ser 
habilitada para o Programa 
Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar.

“Que este momento impor-
tante nos leve à reflexão, que 
todos os dias, seja dia da cons-
ciência humana, independen-
te de cor, neste momento em 
que o mundo vive momentos 
de tanta violência, injustiças, 
crises e intolerância”, disse o 
prefeito.

Ao final foi descerrada a 
placa do “Certificado de Auto 
Definição”, que certifica ofi-
cialmente como comunidade 
remanescente de quilom-
bolas, fixada na entrada do 

monumento (coreto), símbolo 
público, construído pela Pre-
feitura.

Foi entregue também pelo 
prefeito, a Escola Munici-
pal da Comunidade, “Padre 
Marques”, totalmente refor-
mada e ampliada, incluindo 
climatização nas salas de 
aula, sendo a única escola do 
município, de pequeno porte 
com atendimento exclusivo à 
comunidade, para a educação 
infantil, nas séries iniciais do 
ensino fundamental, inclusive 
com melhorias na qualidade 
do serviço de transporte es-
colar. Foi também realizado 
um grande sorteio de brindes, 
oferecido à comunidade

Descerramento da placa do “Certificado de Auto Definição”

Na oportunidade, comemoraram também, o Dia da Consciência 
Negra, com apresentações que abrilhantaram o evento

FOTOS: ASCOM
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População manifesta contra Embasa

Está sendo feito um abaixo-assinado que irá fazer parte de 
uma ação judicial

COM NOÇõES bÁSICAS DE informática, 
um pouco de criatividade são o bastante 
para a criação de um blog, devido a sua fa-
cilidade de criação e manutenção. Tal meio 
de comunicação se popularizou excessiva-
mente e poucos blogueiros compreendem 
a responsabilidade oriunda em função da 
dimensão e extensão dessa disseminação. 

O uso indiscriminado de tal meio pode vio-
lar direitos autorais, invasão de privacidade, 
violação de direitos de imagem, reputação, 
honra, dentre inúmeros outros elementos.

Original do dramaturgo romano Platus a 
frase homo homini lupus (o homem é o lobo 
do homem) tornada célebre pelo filósofo in-
glês Thomas Hobbes no livro Leviatã, onde 
argumenta que a paz civil e união social só 
podem ser alcançadas quando é estabele-
cido um contrato social com um poder cen-
tralizado que tem autoridade absoluta para 
proteger a sociedade, criando paz e uma 
comunidade civilizada.

Destarte, a transgressão das regras de 
convívio exige o acionamento dos mecanis-
mos de controle social, tal qual o direito, no 
sentido de promover a sanção adequada ao 

caso hipoteticamente previsto, a fim de res-
tabelecer o equilíbrio e a ordem social. Nes-
ta linha de raciocínio temos que aquele ci-
dadão que se sentiu ofendido por postagem 
em blogs, com o amparo da lei civil pode 
pleitear indenização por danos morais, é o 
que reza os art. 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, vio-
lar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 
186 e 187), causar dano a outrem, fica obri-
gado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de re-
parar o dano, independentemente de culpa, 

nos casos especificados em lei, ou quando 
a atividade normalmente desenvolvida pelo 
autor do dano implicar, por sua natureza, 
risco para os direitos de outrem.

Conforme explica Guilherme Couto de Cas-
tro - A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA 
NO DIREITO BRASILEIRO, 2ª Ed., Forense, RJ, 
1997, pg. 29: “Em vários casos, a opção legis-
lativa será não a de pôr em relevo a falha de 
comportamento, mas sim o dano, atento pri-
mordialmente à necessidade reparatória. Em 
tais casos, pode o ato ser lícito ou ilícito, pode 
ou não haver conduta culposa, porém, aferi-
do o necessário liame jurídico entre conduta 
e dano, existe obrigação de indenizar”. 

Não constitui responsabilidade civil pas-
sível de indenização apenas o conteúdo 
escrito pelo proprietário do blog e seus pre-
postos, mas também comentários escritos 
por populares e postado na página do blog.

A responsabilidade civil é uma nuvem que 
paira sobre a cabeça dos blogueiros, por-
tanto todo cuidado no afã de divulgar uma 
notícia é pouco. A informação é importante, 
mas o cuidado ao passar essa informação é 
mais ainda.

RESPONSABILIDADE
 CIVIL DOS BLOGUEIROS

dio.gobi@hotmail.com

DiOvAni 
GObi

COLUNA DE UM ADVOGADO

MUNICÍpIOS

embasa é uma das líderes no 
ranking de reclamações em 2015 

Jayme Modesto

A 
Empresa Baiana de 
Águas e Saneamen-
to (Embasa) liderou 
o ranking de recla-

mações em várias cidades do 
Estado em 2015. Em Feira de 
Santana é líder absoluta nas 
Varas de Sistema de Juizados. 
Em Barreiras e outras cidades 
da região não é diferente, a 
exemplo dos municípios de 
Serra Dourada, Tabocas e Bre-
jolândia. 

Nestas três cidades a maio-
ria das reclamações é decor-
rente de cobranças abusivas 
distantes da realidade do 
consumidor, bem como cor-
tes e suspensões indevidos do 
fornecimento de água, além 
do fornecimento irregular de 
água. Mais grave ainda é que 
a concessionária cobra pelo 
fornecimento de água potável 
e fornece água salobra, sem 
nenhuma condição do consu-
mo humano, afirmam os mo-
radores.  

As populações destes três 
municípios apontam que mui-
tas vezes ficam até 15 dias 
sem água, a irregularidade 
no fornecimento de água 
vem sendo constante desde 
quando foi implantado o novo 
sistema com a adutora que 
bobeia água do Rio Corrente.

Os municípios vêm sendo 
penalizados e reclamam da 
péssima qualidade dos servi-
ços prestados pela Embasa, 
no que diz respeito ao forneci-
mento de água potável. 

Moradores vêm usando as 
redes sociais para denunciar 
os péssimos serviços pres-
tados pela empresa. No mês 
de novembro, a população de 

A mAioriA dAs reclAmAções é decorrente de coBrAnçAs ABusivAs distAntes dA reAlidAde do 
consumidor, Bem como cortes e suspensões indevidos do fornecimento de águA, Além do 

fornecimento irregulAr de águA

Serra Dourada realizou um 
protesto para cobrar da Em-
presa Baiana de Águas e Sa-
neamento melhorias no abas-
tecimento de água da cidade. 
No ato, os manifestantes soli-
citavam a solução para o pro-
blema da constante falta de 
água no município e da qua-
lidade da água que segundo 
eles é salgada.

Odalice Pereira de Souza, 
moradora de Serra Dourada 
disse ser uma situação insu-
portável. “Não tem condições 
de continuar desta forma, um 
calor escaldante e sem água, 
isso não é justo! A conta, a 
empresa não deixa de man-
dar”, desabafa Odalice.

A moradora do bairro do 
Curral da Matança, Cândida 
Rosa de Jesus reclama até 
mesmo de problemas de saú-
de devido às más condições 
da água. “É revoltante esta 
situação, não temos mais a 
quem recorrer. Já adquirir até 
mesmo uma bactéria devi-
do às péssimas condições da 
água”, relatou.

Já a moradora, Eunice Ta-

vares dos Santos, disse que 
a situação está insustentável 
e que mesmo diante de tanta 
reclamação, nada é feito. “A 
Embasa tem que solucionar 
definitivamente esse proble-
ma se não a população irá 
tomar outras medidas”, desa-
bafa a moradora.

Em nota, a Embasa informa 
que, os técnicos corrigiram um 
quebramento ocorrido no dia 
15 na adutora que leva água 
para os municípios de Brejolân-
dia, Serra Dourada e Tabocas 
do Brejo Velho. A previsão é que 
o abastecimento seja totalmen-

te regularizado. Nestes dias, 
foram reativados emergencial-
mente os poços para reforçar o 
abastecimento em Brejolândia 
e Serra Dourada.

Segundo a empresa, nos úl-
timos 30 dias, foram registra-
dos três quebramentos, nos 
dias 14/dezembro, 06/dezem-
bro e 23/novembro, que inter-
romperam o abastecimento 
pela adutora que capta água 
em Porto Novo, em Santana 
e garante que a Embasa vem 
trabalhando para reforçar a 
tubulação e reduzir as inter-
rupções de abastecimento 

provocadas principalmente 
pelos picos de energia que 
forçam a tubulação resultan-
do na danificação e vazamen-
tos na adutora. 

A empresa reforça que a 
água distribuída dos poços é 
potável e segue os parâmetros 
de potabilidade determinados 
pela portaria 2.914/2011 do 
Ministério da Saúde.

Segundo informações de al-
guns vereadores que também 
estavam apoiando os mani-
festantes, está sendo feito um 
abaixo-assinado que irá fazer 
parte de uma ação judicial no 
Ministério Público (MP) contra 
a concessionária, no sentido 
da mesma solucionar a situa-
ção, tanto do fornecimento, 
quanto da qualidade da água.

Paralelamente, outra ação 
já fora encaminhada ao MP, 
para que a Embasa assine um 
termo de ajuste de conduta 
assumindo o compromisso de 
regularizar a situação.

O prefeito Milton Frota tam-
bém esteve presente no ato, 
dando total apoio aos mani-
festantes.

Já em Barreiras, o que vem 
inquietando a população, 
além da constante falta de 
água, é a cobrança imoral e 
vergonhosa de uma taxa de 
80% incidindo sobre o va-
lor do consumo da conta de 
água, que segundo a Embasa 
é referente o serviço de es-
gotamento sanitário. Mas de 
acordo com as denúncias que 
chegaram a redação do Jornal 
Gazeta do Oeste, a cobrança é 
ilegal já que a obra de sanea-
mento básico não foi concluí-
da, está paralisada, portanto 
não está funcionando. Cabe a 
Embasa explicar para a socie-

dade, porque está cobrando 
por um serviço que não está 
sendo prestado.  

Em nota, a Embora informa 
que embora esteja em fase fi-
nal e ajustes da obra de esgo-
tamento sanitário, a Empresa 
Baiana de Águas e Saneamen-
to vem trabalhando nos testes 
da rede instalada para iniciar 
a operação em bairros onde é 
possível a coleta e a destina-
ção do esgoto para tratamen-
to em nova estação localizada 
na BR-135, na saída para Ria-
chão das Neves.

Diz ainda que depois de visi-
ta da área social da empresa, 
os moradores/proprietários 
dos imóveis destes bairros fo-
ram notificados a se interliga-
rem à rede  de esgoto em um 
prazo de 90 dias. A Embasa 
esclarece que a tarifa de esgo-
to, 80% do valor do consumo 
da água, somente é cobrada 
dos imóveis beneficiados pelo 
serviço de coleta e tratamento 
dos esgotos domésticos.

“Com os testes e lavagem 
na rede de esgoto de toda a 
estrutura implantada, a sede 
municipal de Barreiras pas-
sará a ter uma cobertura de 
60% dos imóveis benefician-
do cerca de 90 mil pessoas. 
Com investimento de R$ 109 
milhões, sendo R$ 78 milhões, 
com recursos na modalidade 
de empréstimo pelo FGTS/
Caixa Econômica Federal, e 
R$ 31 milhões com recursos 
próprios da Embasa, a obra é 
fundamental para retirar os 
esgotos das ruas, tratá-los 
adequadamente e retorná-los 
sem prejuízos ao rio Grande, o 
maior afluente da margem es-
querda do Rio São Francisco”, 
diz a nota.
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MANSIDÃO

FORMOSA DO RIO pRETO WANDERlEY

tremor atinge região oeste da bahia 
com epicentro próximo de mansidão

representante da bahia na 15ª 
Conferência Nacional de saúde

G1

U
m abalo sísmico de 
magnitude 3,8 atin-
giu a região oeste 
da Bahia no final da 

manhã do dia 09 de dezem-
bro, segundo informações do 
Centro de Sismologia da Uni-
versidade de São Paulo (USP). 
O tremor ocorreu pouco antes 
das 12h, no horário local. O 
epicentro foi registrado perto 
do município de Mansidão e 
deixou moradores assustados. 
Foi o segundo tremor de terra 
registrado na Bahia em pouco 
mais de um mês, o primeiro 
teve como epicentro a zona 
rural do município de Ibicuí, 
no Sudoeste do estado.

O professor e técnico de sis-
mologia da USP, José Roberto 
Barbosa, disse que ainda não 

nicipal que aconteceu no dia 09 
de julho desse ano.

Geremias seguiu para a 15ª 
Conferência Nacional de Saúde 
em Brasília, que aconteceu de 
1º a 04 de dezembro. Não é a 
primeira vez que ele participa 
de uma Conferência Nacional. 
Em 2013, o jovem também foi 
eleito para participar da Confe-
rência Nacional de Assistência 
Social com a delegação baiana.

“A participação do povo nos 
espaços democráticos é a úni-
ca maneira de obter o cresci-
mento que esperamos ter, se o 
povo não participa não há do 
que reclamar, e principalmen-
te os jovens precisam tomar a 
posição de exercerem plena-
mente a sua cidadania”, frisou 
Geremias.

Ascom

D
epois de três dias de 
discussão sobre o for-
talecimento do Siste-
ma Único de Saúde 

(SUS) e melhorias para o siste-
ma de saúde, a 9ª Conferência 
Estadual de Saúde da Bahia 
que aconteceu em novembro 
desse ano em Salvador, elegeu 
180 delegados para participar 
da etapa nacional. O evento 
contou com cerca de três mil 
representantes do setor.

Nesta delegação está o jo-
vem wanderleense, Geremias 
Mascarenhas, que juntamen-
te com a enfermeira Luciana 
Dórea participaram do evento 
após terem sido eleitos em 
Wanderley na Conferência Mu-

o jovem geremiAs mAscArenhAs foi 
eleito nA conferênciA municipAl que 

Aconteceu no diA 09 de julho desse Ano

há informações sobre o núme-
ro de cidades atingidas, mas é 
possível que localidades em 
um raio de até 50 quilômetros 
possam ter sentido o abalo, 
considerado leve. "Esse tre-
mor certamente foi sentido 
em várias cidades próximas, 
mas ainda não é possível dizer 
quais. Tem características de 
tremor de terra natural, oca-
sionado pela movimentação 
das placas tectônicas", desta-
cou, em contato com o G1.

O abalo foi registrado pela 
estação da USP que fica a 
220 quilômetros do local do 
epicentro. "Ele foi registra-
do exatamente às 12h49min 
e 53s, no horário de Brasília 
[11h49min e 53s na Bahia], e 
alcançou magnitude de 3,8 na 
escala Richter. Não sabemos 
quanto tempo durou, mas 

deve ter sido poucos segun-
dos. Não é um evento univer-
salmente forte, mas a nível de 
Brasil é um evento importan-
te", disse o professor.

A secretária de Cultura, 
Esporte e Lazer do município 
de Mansidão, Edna Ferreira 
Dias informou que, no centro 
da cidade, várias pessoas saí-
ram correndo de casa durante 
o abalo. "Atingiu o centro da 
cidade e alguns povoados. A 
cidade inteira sentiu. Foi um 
tremor bem fraco, mas algu-
mas pessoas disseram que 
sentiram as paredes das casas 
tremerem. No momento do 
abado, as pessoas saíram cor-
rendo das casas porque não 
estavam entendendo o que 
estava acontecendo. Foi uma 
coisa que ninguém esperava", 
destacou.

Por seis votos a zero tre 
anula processo eleitoral

JAYME MODESTO

O 
Tribunal Regional 
Eleitoral - TRE anulou 
por seis votos a zero, 
o processo eleitoral 

contra o prefeito de Formosa 
do Rio Preto, Jabes Júnior. Com 
isso, fica mais uma vez, deter-
minado pela Justiça Eleitoral 
que não houve interferência 
ou abuso do poder econômico 
nas eleições em 2012, onde o 
atual prefeito foi o vencedor. O 
resultado do julgamento provo-
cou decepção nos opositores e 
muita alegria entre os aliados 
de Jabes Júnior.

Em entrevista exclusiva ao 
jornalista Jayme Modesto, 
Jabes falou da vitória e dos 
transtornos causados pela ins-
tabilidade neste período. “Ga-
nhamos uma eleição difícil em 
2012, no qual concorreram três 
candidatos e, os perdedores 
não aceitaram o resultado das 
urnas e entraram com vários 

processos, todos eles sem pro-
vas materiais, alegando abuso 
de poder político, abuso de po-
der econômico, capitação ilíci-
ta do sufrágio (compra de voto) 
um total de quatro processos 
foram julgados e vencemos to-
dos eles”, evidenciou. 

De acordo com o prefeito de 
Formosa, em dois processos ele 
foi condenado pelo juiz da co-
marca de Formosa do Rio Pre-
to, mas recorreu, ganhou por 
unanimidade. “Todos os juízes 
do TRE foram a favor do nosso 
entendimento. Não foi compro-
vado nada contra a minha pes-

soa, provamos nossa inocência, 
vencemos a eleição e vencemos 
também a batalha judicial”. 

No ano de 2014 teve o pri-
meiro processo julgado no 
TRE, outro esse ano que tam-
bém foi vencido, mas mesmo 
assim Jabes garante que tudo 
isso provocou um grande des-
gaste causando instabilidade 
ao grupo político. “Foi um ver-
dadeiro terror durante nossa 
administração, mas a justiça 
foi feita, vencemos e estamos 
prontos para uma nova batalha 
e sairei novamente candidato a 
prefeito, pois a lei eleitoral me 
permite que eu coloque o meu 
nome a disposição do povo de 
Formosa em 2016, pois mes-
mo com esse problema nossa 
administração é reconhecida, 
os candidatos que apoiamos 
na última eleição saíram vito-
riosos, a população reconhece 
nosso trabalho a nossa dedica-
ção e sabe que podemos fazer 
muito mais”, garantiu Jabes.

Jabes Junior

Geremias Mascarenhas
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agora temos dois, um na sede e ou-
tro no Mozondó que atende Capivara 
e Assentamento. Colocamos ilumi-
nação pública nas comunidades de 
João Rodrigues, Buqueirão, Sítio 
da Barriguda, Barriguda, Lagoinha, 
Boa Vista; colocamos portões nos 
cemitérios da cidade; fizemos pra-
ças, um colégio no Sítio da Barrigu-
da; asfaltamos todo o povoado do 
Mozondó; construímos uma ponte 
que liga Capivara a Malhada Grande 
(município de Baianópolis), através 
da Associação Pilacar. São obras de 
infraestrutura com intuito de atrair 
investimento para o município.

O governo municipal tem 
contado com o apoio do governo 
do estado e federal para 
conseguir investimentos?
Temos buscado apoio das outras 

esferas de governo sim, pois são 
muitas as nossas demandas. Com 
essas parcerias, o nosso município 
adquiriu uma patrola, uma caçam-
ba, duas retroescavadeiras, dois 
ônibus, uma van toda equipada 
com consultório odontológico, uma 
ambulância, uma viatura da Polícia 
Militar todos novos. Recebemos do 
governo federal a revitalização dos 
córregos da Boa Sorte (que vem de 
Cristópolis e Baianópolis desce no 
assentamento e vai para Barreiras). 
Fizemos 22 km de cerca, 368 barra-
gens com mais de 365 lombadas e 
revitalizamos esse córrego, estamos 
agora tentando recuperar essa nas-
cente. Essa obra custou para o go-
verno federal mais de 800 mil. Hoje 
Catolândia conta também com um 
Plano de Saneamento Básico do mu-
nicípio, que custou 550 mil reais, a 
nossa administração conseguiu com 
o governo federal através do Progra-
ma Peixe Vivo.  

E com relação a arrecadação 
municipal de Catolândia e sobre 
os limites territoriais?

prioridades da nossa administração 
neste primeiro momento, sendo as 
áreas da saúde, infraestrutura e edu-
cação. Construímos uma sede para o 
Conselho Tutelar; recuperamos as 
estradas vicinais que eram intran-
sitáveis; fizemos 18 postos artesia-
nos, foram mais de 40 mil metros de 
cano, mais de 20 caixas d’água; ad-
quirimos com recursos próprios do 
município um carro para atender a 
secretária de Educação, um furgão, 
outro veículo novo para a secretária 
de Saúde; recuperamos os postos 
médicos com equipamentos novos; 
construímos um PSF no município, 

Em questão territorial, Catolân-
dia é maior que Salvador que é a 
capital da Bahia e tem a menor po-
pulação do estado, ou seja, uma 
população mal distribuída, hoje tem 
3.824 habitantes. Quando assumi a 
administração pública do município 
tinha cerca de 2.600 pelo IBGE, re-
cuperamos os três povoados: João 
Rodrigues, Tiririca e Arião e o posto 
do trevo de Baianópolis que hoje faz 
parte de Catolândia. Recuperamos 
os limites territoriais, fizemos um 
projeto com uma empresa contra-
tada para fechar o município em 
questão de tributos, porque o pouco 
que tinha estava indo para cidades 
vizinhas. Estamos fechando tam-
bém para que a cidade comece a 
arrecadar, pois o município precisa 
ter receita, porque encontramos so-
mente despesas, e não tinha como 
fazer o município andar. Estamos 
trabalhando a questão de tributos, 
hoje o morador é quem paga ilumi-
nação pública, o que antes era uma 
obrigação da Prefeitura. Estamos 
fazendo uma administração voltada 
para o desenvolvimento, porque Ca-
tolândia é vizinho do município com 
o maior PIB do Brasil que é São De-
sidério, vizinho da maior cidade do 
Oeste que é Barreiras e, Catolândia 
parecia uma cidade abandonada e 
de um povo que não tinha esperança 
de nada, onde o povo nascia e tinha 
que se mudar para Barreiras ou São 
Desidério ou outras cidades.

Como filho dessa terra, o senhor 
tem conseguido realizar o que 
tinha vontade?
Satisfeito por completo ainda 

não estou, ainda mais com um mu-
nicípio pequeno como o nosso com 
muitas carências. Estamos dando o 
máximo, mas Catolândia depende 
de muita coisa para andar e acom-
panhar os municípios vizinhos, pois 
o nosso município ficou muito tem-
po paralisado. A minha sorte é que 

antes de assumir o cargo de prefeito 
fui vereador por um mandato e em 
seguida vice-prefeito por dois man-
datos. Nesse período aprendi muito, 
com os erros e acertos dos outros. 
Aprendi a similar o que era bom e o 
que era ruim, se fosse para começar 
do zero não conseguiria fazer o que 
fiz sem as experiências que tive. A 
vontade de trabalhar pelo meu mu-
nicípio era tanta que me esqueci 
de mim e da minha família, amigos 
e aliados. Talvez tenha sido injusto 
com alguém que ajudou a me eleger 
ou eleitor, mais tenho consciência 
que até aquelas pessoas que fica-
ram insatisfeitas, hoje dizem ter or-
gulho em ter ajudado a eleger um 
prefeito determinado e que buscou o 
melhor para o município, tenho cer-
teza disso. 

Como é o seu relacionamento 
com os representantes do poder 
legislativo?
Graças a Deus temos um relacio-

namento muito bom. São seis verea-
dores na Câmara que fazem parte do 
nosso governo, mas a oposição tam-
bém não atrapalha e não ofende, até 
porque não tem o que falar do nosso 
trabalho, e se errarmos e alguém 
falar, podem ter certeza que iremos 
procurar uma maneira de corrigir 
o erro, minha intenção é acertar 
sempre. Procuro ser um gestor com 
pensamento de futuro, sou contra 
picuinhas política, acredito que Ca-
tolândia está acima dos nossos inte-
resses políticos, o município precisa 
desenvolver e precisamos buscar 
pessoas com ideias produtivas e não 
pessoas atrasadas.

Pretende disputar a reeleição? 
Irei para a reeleição com os pés no 

chão, com a certeza de que o nosso 
povo reconhece o que eu fiz pelo 
município.  Coloco meu nome mais 
uma vez a disposição da população 
pois quero que Catolândia seja uma 
cidade promissora, que nossos netos 
tenham condições de morar aqui, 
com a geração de empregos e renda. 
Uma cidade que só sobrevive do FPM 
do governo federal, dos aposentados 
e do Bolsa Família precisa de desen-
volver. O nosso intuito é atrair mais 
investidores, iremos trabalhar em 
buscar do asfalto que liga Barreiras 
a Catolândia, a cidade não é mais 
isolada, precisamos urgentemente 
ligar Catolândia a Bizerro, Manti-
queira, Cinturão Verde, municipios 
estes que abastecem Barreiras com 
verduras. 

Qual a mensagem de final de ano 
que você deixa para a população 
de Catolândia?
Deixo a mensagem de esperança. 

Que 2016 seja um ano de realizações 
e que Catolândia seja uma cidade 
realmente promissora e que o nosso 
povo tenha orgulho em ser catalan-
diano, que voltem as nossas origens 
e que seja uma cidade da nossa ju-
ventude, do povo da terceira idade, 
enfim, uma cidade de esperança 
para todos nós. Feliz Natal e um ano 
novo repleto de saúde e paz! 

Jayme Modesto

O 
prefeito de Catolândia, Gil-
van Pimentel, fez um ba-
lanço dos primeiros anos 
de governo e comentou so-

bre as prioridades até o fim do man-
dato, em 2016. A entrevista foi con-
cedida ao Jornal Gazeta do Oeste no 
dia 15 de dezembro, em seu gabine-
te, na sede do poder executivo.

Faltando apenas um ano para con-
cluir o mandato, ele acredita que o 
município avançou muito nestes 
três anos de seu mandato, mas que 
ainda tem muito a ser feito. Pimentel 
lembrou que é preciso saber fazer 
uma leitura correta do que ocorreu 
e está ocorrendo no município de 
Catolândia. 

Para o prefeito, um governante 
tem de ser transparente e preocu-
pado com o bem estar da população, 
com o compromisso do dinheiro pú-
blico e, acima de tudo, com o mu-
nicípio. Ao longo desses três anos 
de gestão, para o prefeito foi um 
aprendizado constante, com muitos 
sonhos da população realizados. 

“Apesar das dificuldades encon-
tradas ao longo desses 36 meses 
de mandato, é possível perceber os 
avanços com a aplicação de recursos 
em todas as áreas do município e ter-
minar 2015 com um saldo positivo, é 
uma demonstração de compromisso 
e seriedade com o dinheiro público. 
Fiz o máximo que pude, mas falta 
muito para Catolândia acompanhar 
os municípios vizinhos, e em ape-
nas um mandato é impossível fazer 
tudo o que almejamos. Avançamos 
nas áreas de infraestrutura, saúde e 
educação, pois tivemos que priorizar 
estes três espaços", disse o prefeito.

Como o senhor encontrou o 
município de Catolândia, assim 
que assumiu o governo em 2013?
Quando assumimos o município 

ele estava falido, endividado, ma-
quinário sem possibilidade de fun-
cionar. Só para o INSS a dívida es-
tava em 3,3 milhões, ao Pasep 198 
mil, para a Embasa 43 mil, Coelba 
36 mil. Na educação a dívida era de 
308 mil, esse valor eu parcelei em 5 
vezes e quitei. Não tinha um carro 
para transportar os alunos; os ôni-
bus todos sucateados, a secretaria 
de Educação não tinha um carro 
disponível. Na área da saúde não 
foi diferente, as ambulâncias todas 
sucateadas, na infraestrutura total-
mente em cima do “toco”, os carros 
velhos e abandonados. Tivemos que 
parcelar as dívidas, e ainda estamos 
pagando os parcelamentos. Na in-
fraestrutura, tive que recuperar os 
prédios públicos do município, como 
as escolas, creches, posto de saúde, 
os prédios da Prefeitura e do CRAS. 

Apesar dos problemas, o que foi 
possível fazer nestes três anos 
de mandato?
Desde o início a nossa visão era 

buscar o equilíbrio financeiro para 
conseguir manter em dia a folha 
de pagamento e o custeio da admi-
nistração. Alinhamos as principais 

Apesar das 
dificuldades 
encontradas ao 
longo desses 
36 meses de 
mandato, é 
possível perceber 
os avanços com 
a aplicação de 
recursos em 
todas as áreas 
do município e 
terminar 2015 
com um saldo 
positivo
Gilvan Pimentel 
PREFEITO DE CATOLÂNDIA

ENTREVISTA

Prefeito de Catolândia faz balanço 
do mandato e projeção para 2016

pimentel conceBeu entrevistA exclusivA pArA o jornAl gAzetA do oeste. pArA o 
político, o município AvAnçou muito, mAs AindA tem muito A ser melhorAdo
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