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Fraudes em licitações públicas, fraude em concurso público, excessivos 
gastos, esquemas para desvio de verbas públicas e superfaturamento. 
Essas são algumas das suspeitas de irregularidades no município de 

Jaborandi, no Oeste da Bahia. Conforme denúncia, o suposto esquema 
de corrupção seria operado desde 2013, quando o atual 

gestor assumiu a administração
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O ano só começa mesmo 
depois do Carnaval?

Dia de Mobilização para 
Combate ao Aedes aegypti foi 

promovido pelo Governo Federal
O governo federal promo-

veu no dia 13/02, o Dia Na-
cional de Mobilização para o 
Combate ao Aedes aegypti. 
A ideia foi mobilizar famí-
lias no combate ao mosqui-
to transmissor do Zika, que 
também é vetor da dengue 
e da chikungunya.  Três mi-
lhões de famílias deverão 
ser visitadas em suas casas, 
em 350 municípios.

Para isso, a presidenta 
Dilma Rousseff determinou 
o deslocamento de seus 
ministros a vários estados a 
fim de participar ativamente 
da mobilização, conversan-

do com prefeitos, governa-
dores e batendo nas portas 
das casas.

As Forças Armadas des-
locaram cerca de 220 mil 
militares para a ação. Eles 
acompanharam os agen-
tes de saúde no trabalho 
de conscientização, casa 
a casa. Foram usados dois 
critérios para definir as ci-
dades que serão visitadas 
na campanha; municípios 
com a presença de unidades 
militares e os com maior in-
cidência do mosquito Aedes 
aegypit, conforme dados do 
Ministério da Saúde.

Brasil é 2º país com pior nível 
de aprendizado, diz estudo

O Brasil tem o segundo 
maior número de estudantes 
com baixa performance em 
matemática básica, ciências 
e leitura em uma lista de 64 
países de todo o mundo.

Cerca de 12,9 milhões de 
estudantes com 15 anos de 
idade – de um total de 15,1 
milhões que compõem o uni-
verso do estudo – não têm ca-
pacidades elementares para 
compreender o que leem, 
nem conhecimentos essen-
ciais de matemática e ciên-
cias. Destes, 1,1 milhão são 

brasileiros.
As conclusões constam de 

uma análise sobre qualidade 
da educação de jovens publi-
cada no dia 10/02, pela Orga-
nização para a Cooperação e 
o Desenvolvimento Econômi-
co (OCDE), em Paris.

O relatório, intitulado “Alu-
nos de baixo desempenho: 
por que ficam para trás e 
como ajudá-los?”, baseia-se 
em dados de 2012 do Pro-
grama Internacional de Ava-
liação de Alunos (PISA), da 
própria organização.

DIZ A MáxIMA: No Brasil o ano 
só começa depois do Carnaval. 
Enfim quarta-feira de cinzas che-
gou! Agora sim o Brasil retoma 
a sua rotina normal, porém com 
muitos problemas e indefinições. 
Como é ano eleitoral, os bastido-
res da política começam a fervi-
lhar, principalmente ao redor do 
impeachment presidencial, da 
possibilidade de afastamento do 
presidente da Câmara Eduardo 
Cunha, do Senador Renan Calhei-
ros e do processo a dezenas de 
parlamentares citados por envol-
vimento em casos de corrupção, 
além das reformas que não saem 
da retórica. Haja imprevisibilida-
de. O Carnaval acabou, mas segue 
o bloco do escárnio político na res-
saca de momo, abrindo alas para 
o desemprego, pobreza, inflação, 
calamidade pública e os escânda-
los vergonhosos. 

Enquanto isso, segurando a 
corda no bloco da roubalheira, 
o cidadão comum rebola mais 
que passista para dar conta de 
pagar uma das cargas tributárias 
mais altas do mundo, sem falar 
que estamos atolados na crise 
financeira, inflação nas alturas, 
desemprego, corrupção, lavagem 
de dinheiro, propinas, licitações 
fraudulentas, obras superfatura-
das e disputa de poder. Os foliões 
já se mostram exaustos. Abomina 
os políticos lá no Planalto Central, 
principalmente as suas afirmati-
vas que não passam de engodos e 
nunca se concretizam, ou quando 
se consolidam, demoram muito. 

No embalo de confetes e ser-
pentinas a “Mestre Sala” chefia 
um governo engessado com pa-
ralisia total. Não tem um plano 
para exibir e nem mostra se há 
estratégia para fazer a travessia 
da turbulência em que se meteu, 
levando o país à bancarrota. No 
momento, só pensa em salvar o 
próprio pescoço diante dos tiram-
baços dados pelo arsenal do TSE 
- com o estelionato eleitoral, TCU 
- nas pedaladas fiscais, lava-jato e 
outros escândalos intermináveis. 
Por outro lado, um fato que salta 
aos olhos, é a absoluta falta de 
condições de governabilidade do 
governo. Seja pela paralisia decor-
rente da crise política criada pelo 
seu partido, seja pela sua própria 
incompetência e a dos que o cer-
cam. Enquanto isso, vamos rindo 
para não chorar, ficamos aqui com 
nariz de palhaço assistindo os 
políticos corruptos sambando na 
cara da sociedade. 

Qualquer sentimento contra es-
ses 13 anos de governo do PT, tem 
a sua razão. Durante todo percurso 
do partido, sempre se apresentou 
como uma vestal incorruptível, e 
com uma receita pronta para "sal-
var" o Brasil. Quando chegou ao 
poder enrolou a bandeira da mo-
ralidade e da decência, mostrou 
que nem teoria tinha, muito me-
nos, qualificação para qualquer 
coisa. Criaram uma imagem falsa 
para conseguir admiração dos me-
nos esclarecidos. Vivem em busca 
do sucesso, sendo egoístas, cujo 
objetivo é beneficiar-se. São pes-
soas frias, que disfarçam sua frie-
za com uma imagem humanista e 
uma falsa generosidade. Inventam 
e conseguem inventar desculpas 
com muita facilidade. Quando 
é mesmo que esses galhofeiros 
corruptos irão tirar as fantasias da 
incompetência? Também não sei!

Arvoram-se dizendo que tira-
ram 36 milhões de famílias da 
pobreza extrema, não tiraram 
ninguém da miséria com o mí-
sero “Bolsa Família”, isso é pura 
manipulação e muito marketing. 
O Brasil está cheio de miseráveis, 
70% dos lares nem saneamento 
básico tem. Vivemos em um dos 
países mais violentos do mundo, 
com quase 70 mil assassinatos 
por ano, nossos portos, rodovias, 
aeroportos e ferrovias são um lixo. 
Estamos nas últimas colocações 

em rankings de educação e IDH, 
a saúde é uma vergonha nacional, 
a dívida pública do país foi multi-
plicada por quatro vezes nesses 
13 anos e já está em 2,5 trilhões. 
A dívida externa subiu 48% e já 
chega a 523,7 bilhões, 100 mil 
empresas fecharam as portas em 
2015, o zika vírus apavora o mun-
do, espalha em proporção geomé-
trica e, os hospitais e as unidades 
de saúde, as UPAs, não saem do 
papel. E nossas crianças? “Mamãe 
eu quero...”

Enquanto o Executivo e Legista-
tivo chantageam entre si por ente-
resses particulares, os munícipios 
estão pedindo socorro, 90% estão 
falidos sem condições de cumprir 
suas obrigações, sendo forçados 
a reduzirem secretarias, salários 
e a qualidade na prestação dos 
serviços básicos ao cidadão, estão 
tendo até mesmo que demitir ser-
vidores, engrossando ainda mais 
as estatísticas do desemprego no 
país. É uma situação insustentável 
e desesperadora para os gestores, 
que estão de pires nas mãos men-
digando seus direitos juntos aos 
governos. 

Inúmeros escândalos se suce-
dem e se sobrepõem pelas suas 
extensões. Lançaram os PACs 1 e 
2 , torraram 400 bilhões de reais e 
nada melhorou. O país vem a cada 
dia perdendo credibilidade, todos 
os índices da macroeconomia são 
negativos, além de estarmos assu-
mindo o segundo lugar na história 
do universo com um dos maiores 
escândalos  de corrupção, o da 
Petrobras. O país está diante de 
um governo apático, decrépito e 
alienado que está levando a nação 
a uma desordem administrativa 
sem precedente na história. 

E os partidos, bom, esses a 
meu vê, são todos farinha do 
mesmo saco, tanto o PT quanto 
PSDB, DEM e mais outros 26 que 
mancham a nação. Os cães são 
os mesmos trocam apenas as co-
leiras, ambos são partidos traido-
res de suas próprias ideologias, e 
totalmente eivados de corrupção 
desde os alicerces até o alto esca-
lão. Enquanto isso, ficamos aqui 
com nariz de palhaço assistindo o 
abre alas ao som da metralhadora 
da Vingadora, tra, tra, tra, tra.

Se Ulisses Guimarães, Teotônio 
Vilela, Miguel Arraes, Juscelino, 
Brizola, Tancredo e tanto outro 
marcos da política nacional esti-
vessem vivos, chorariam de vergo-
nha, e cuspiriam de nojo ao saber 
que as agremiações partidárias 
que os criaram, estão sendo usa-
das como instrumento de mani-
pulação de uma massa pouco es-
clarecida, impondo-a ao sacrifício 
e matando sua esperança. “Me dá 
um dinheiro ai”. 

Lá no Planalto hoje, agrega os 
mefíticos redutos dos piores po-
líticos que já apareceram neste 
nosso lindo, mas tão descurado 
Brasil. 90% da nossa represen-
tação parlamentar no Congresso 
Nacional são de raposas velhas 
calejadas, patifes que estão diluí-
dos nesses 35 partidos há muitos 
anos. Não podemos deixar tam-
bém de pontuar o famigerado 
PMDB, composto por uma corrio-
la de raposas gordas, tão gordas, 
que já ficaram acomodadas com 
o estado tenebroso de coisas que 
reinam no nosso desventurado 
país. Há muito tempo assumiram 
a postura daqueles que “nem 
trepam e nem saem de cima”, e 
jamais pensaram em abrir mão de 
ficar mamando nas tetas do go-
verno. Para acentuar ainda mais a 
péssima qualidade da nossa atual 
representação parlamentar no 
Congresso Nacional, as cenas de 
brigas de botequim que presen-
ciamos durante as votações, fica 
claro também, como se dará o em-
bate político daqui por diante. Res-
ta-nos apenas apelar ao criador. Ó 
abre alas que eu quero passar... 
Feliz ano novo!

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 forma das leis 6.766/79 e 9.514/97, para que compareça (m) ao escritório 
da NOTIFICANTE localizado no endereço: RUA JOSÉ BONIFÁCIO Nº 1632, CENTRO, 
BARREIRAS-BA, o (s, a, as) comprador (es, as) abaixo qualificado (a, os, as), para tra-
tar de assuntos 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 
considerado DESISTÊNCIA do (s) contrato (s) por parte do (s) NOTIFICADO (s), fican-
do a NOTIFICANTE autorizada a proceder o cancelamento dos mesmos e imitir-se na 
posse dos imóveis imediatamente. 

SEGUE AbAIxO A lISTA DOS CONvOCADOS: 
CPF-CLIENTE-CONJUGUE; 424.614.645-53-ADALTO DE ARAUJO SOARES; 

358.091.108-27-ADEMAR SOUZA ANTUNES; 052.710.215-64-ADNELIA ALVES RO-
DRIGUES; 042.469.045-46-ADRIANO DE MATOS MARÇAL; 635.890.365-91-ALEXAN-
DRE OLIVEIRA SOUZA -IRENILTA APOLONIO CASTRO SOUZA; 036.618.955-75-ALI-
NE DOS SANTOS SOUZA; 054.730.355-66-AMANDA JAQUELINE SOUZA RAMOS; 
001.185.135-08-ANA CLAUDIA ALVES RODRIGUES; 819.007.085-15-ANA ROSA 
DA SILVA BARBOSA; 718.111.175-20-ANDERSON CLAITON RODRIGUES PACHE-
CO; 677.952.425-53-ANDRE LUIZ SILVA DOS SANTOS; 060.176.355-65-ANDRESSA 
GONÇALVES ALCOFORADO SILVA; 088.944.855-87-ANTONIO SANTOS BARRETO-I-
NES CAMPOS DA PAIXAO BARRETO; 564.962.655-34-ARALDO PINTO PIMENTEL; 
058.763.845-18-AUZENI DE AQUINO DO NASCIMENTO; 258.244.305-00-CAR-
LOS MONTEIRO DOS SANTOS-MARIA EUDETE BARBOSA DOS SANTOS; 
010.459.815-83-CASSIO VASCO LACERDA-JAKELINE MARIANE BORGES LACER-
DA; 991.358.685-20-CLAUDIA FERNANDES DE MIRANDA; 905.953.355-00-CLAU-
DINEIA VANDERLI MANO SILVA; 620.616.405-59-CLAUDIO HERBERT CAM-
POS-LUANA LINHARES BORGES; 923.987.905-68-COSMILDA SILVA SANTOS; 
024.091.265-96-DAMARIS PINTO DE ASSIS CHAGAS-VANDER DE OLIVEIRA CHA-
GAS; 988.663.465-00-DANIEL JOSE DE SOUZA; 686.753.725-15-DAVID LINO LO-
PES; 006.523.465-02-DEUSIVANIA DOS SANTOS; 717.623.375-68-DILSON PEREIRA 
LACERDA-SCHIRLEY ROCHA MEDRADO; 695.339.541-91-EDIMAR CARVALHO DE 
ALMEIDA; 418.719.795-87-EDLEUSA MARIA DA SILVA; 006.090.075-05-EDMARIO 
BARBOSA DOS SANTOS; 666.838.235-53-EDMILSON ALMEIDA DE SOUZA-DEL-
ZAIR SILVEIRA DE SANTANA SOUZA; 997.225.265-53-EDVALDO FERREIRA RIBEI-
RO; 016.187.885-74-ELISABETE FRANCISCA DOS SANTOS; 014.299.961-02-EMILY 
MELO DE SOUZA; 777.125.605-87-FABRICIO JEAN SANTOS DE MACEDO-PAULA 
GRACIELA OLIVEIRA DOS SANTOS MACEDO; 053.091.865-06-FERNANDO BINA 
DANTAS; 014.507.074-32-FLAVIA DO NASCIMENTO PEREIRA; 022.936.485-32-FRAI-
LANE DOROTEU DE ALMEIDA; 083.311.035-72-FRANCISCO LEOPOLDO DOS SAN-
TOS SOUZA-SANDRA MESSIAS BARBOSA SOUZA; 064.714.665-79-FRANCISCO 
ROMULO DA SILVA ANDRADE; 005.595.021-33-GENIVALDO ALVES DA SILVA-A-
NALICE MARIA DOS SANTOS CARDOZO; 463.074.601-30-GILCIMAR PEREIRA DOS 
SANTOS-ANETE NASCIMENTO DE SOUZA SANTOS; 025.758.025-55-GILDAELSON 
DA SILVA ALENCAR; 620.563.445-72-GILENICE SANTOS ALVES; 437.486.785-68-GI-
LENO BARBOSA DE SOUZA; 062.090.705-31-GILSA NASCIMENTO DOS SANTOS; 
032.014.075-00-HELTHIERES RODRIGUES DOS SANTOS -JOELCIONE ARAU-
JO DIAS; 029.890.625-21-HERLANDSON SILVA SANTOS; 062.824.245-00-HIA-
GO MATOS DOS SANTOS; 018.899.915-97-HUMBERTO GLIMARIO SILVA; 
000.249.355-14-ILVA NUNES RABELO; 688.425.465-34-IRACI ROSA SANTOS-AN-
TONIO CARLOS SILVA SANTOS; 006.691.191-56-ISRAEL CARVALHO DE ALMEIDA; 
003.393.685-43-IVANETE DA CRUZ OLIVEIRA MIRANDA; 014.077.895-03-JA-
CSON MARTINS DOS SANTOS; 035.396.775-00-JEAN OLIVEIRA DE MATOS; 
053.724.235-01-JESSIANE DOS SANTOS PEREIRA; 044.534.795-30-JOEL DE 
SOUZA PORTO; 620.593.605-44-JOSE CUNHA ALENCAR; 353.645.305-82-JOSE 
MARCOS FERREIRA DOS SANTOS; 012.793.265-81-JOSIEL DA SILVA DE JESUS
-PRISCILLA DOS SANTOS MARTINS SILVA; 766.153.244-15-JOSUÉ GERMANO DA 
SILVA; 015.614.335-60-JUREMA ALVES BARRETO; 013.681.015-26-JUSSINEY GON-
SALVES DA SILVA-NELICE DE OLIVEIRA GRINALDO; 937.595.845-00-LAURICLELIA 
FRANCISCA DOS SANTOS; 883.769.824-00-LEANDRA CAVALCANTE DE OLIVEIRA; 
056.157.535-52-LETICIA BEATRIZ DE SANTANA TEIXEIRA; 008.026.825-02-LU-
CAS LINHARES BORGES-FRANCIELE SANTOS MAIA; 020.530.305-69-LUCAS 
SILVA SANTANA; 028.562.325-74-LUCIANA DOS SANTOS ALCANTARA-LAINA-
RA HANNA BASTOS DA SILVA; 690.257.205-44-LUCINEIDE RIBEIRO DA SILVA; 
025.670.855-05-LUDIMILA SOTERO DOS SANTOS; 897.760.545-87-LUIS HEN-
RIQUE RODRIGUES DE MORAES; 270.666.618-85-MAGNALDO LIMA DOS SAN-
TOS-JOCELIA DOS SANTOS JESUS LIMA; 924.154.825-87-MANUEL DE SOUZA 
FRANCA -ELENOATRE MARIA DE AGUIAR FRANCA; 059.626.065-23-MARCELO 
SILVA RAMOS; 515.024.615-87-MARCOS CABRAL FONTES; 164.512.285-91-MA-
RIA DA GUIA DE LUCENA SOUZA; 011.946.465-90-MARIA ELY CONCEIÇÃO DO-
MINGUES-ADAILTON ALVES DOS SANTOS; 002.402.485-62-MARIA HERIDAN DE 
SOUZA DO NASCIMENTO; 043.624.045-97-MAYANNE MAYLA CARNEIRO DE OLI-
VEIRA; 915.509.475-91-NAIDSON RIBEIRO DE SOUZA-JOSETE NUNES DA SILVA 
SOUZA; 843.764.495-04-NELICE DE OLIVEIRA GRINALDO-JUSSINEY GONSALVES 
DA SILVA; 584.260.865-00-ONALDO GUERRA MARTINS JUNIOR-ADRIANA GUI-
MARÃES DE ALMEIDA MARTINS; 049.166.216-54-OSVALDO RODRIGUES DOS 
REIS -MILANGER CANDIDA DE OLIVEIRA MENEZES; 021.694.975-01-PATRICIA DE 
SOUZA BATISTA ARAGAO-ALAN THIAGO COSTA RODRIGUES; 027.869.275-36-PA-
TRICIO PORTO DE SOUZA; 051.047.655-47-PAULA CRISTINA DE JESUS SILVA; 
057.126.205-88-PAULO FREDERICO DA SILVA RAMOS; 044.729.555-12-PAULO 
RICARDO SOARES VIEIRA; 048.601.405-32-PAULO ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA
-EMILY MELO DE SOUZA; 015.819.645-79-PAULO ROGERIO OLIVEIRA FERNANDES; 
015.819.645-79-PAULO ROGERIO OLIVEIRA FERNANDES; 010.422.585-89-PE-
DRO PAULO TEIXEIRA DA SILVA; 086.660.624-60-QUESLEY DOS SANTOS DA 
SILVA; 057.269.785-60-RAFAEL DOS SANTOS SOUZA; 13.305.657/0001-09-RA-
PIDEX 10 PAPALOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME; 550.099.805-68-REM-
BRANDT MARQUES CORDEIRO-SANDRA TEREZINHA RODRIGUES CORDEIRO; 
008.232.715-79-RICARDO PINTO DOS SANTOS; 997.056.135-91-RONALDO PEREI-
RA DA SILVA; 873.290.001-59-ROSALINA ALVES DOS SANTOS; 022.444.295-39-RO-
SENILDE ALVES RODRIGUES; 912.835.825-20-SANDRA TEREZINHA RODRI-
GUES CORDEIRO-REMBRANDT MARQUES CORDEIRO; 262.068.705-53-SERGIO 
LUIZ MAGALHAES DE ARAUJO; 976.608.845-49-SHEILA BATISTA COSTA; 
995.180.665-15-SIRLEIDE ALVES DOS SANTOS FERREIRA; 038.139.335-63-TE-
REZA BERNADO DA SILVA; 914.984.225-00-TEREZINHA SOARES BARAUNA; 
015.343.285-30-THAISE FERREIRA DOS SANTOS; 014.415.205-38-UELITON SOUZA 
DE MENEZES; 384.249.755-53-VALDEMAR JOSÉ GONÇALVES-MARIA DAS DORES 
DO NASCIMENTO GONÇALVES; 930.350.395-34-VALDINEI CAMPOS TEIXEIRA; 
049.508.215-55-VALDIRENE MARQUE DE SOUZA SANTOS; 691.999.574-34-VAL-
MIR DE OLIVEIRA FERREIRA; 035.241.395-66-VENERIVAN BARBERINO DOS SAN-
TOS; 068.928.495-04-WELSEY SANTIAGO LIMA DE SOUZA; 795.869.961-15-WE-
MERSON RICHARD CASSAROTTI; 948.736.235-53-WENDEELL DO NASCIMENTO 
MACEDO; 975.630.805-20-WOSHINGTON  VASCONCELOS DE AZEVEDO-JOELMA 
SANTOS DE ANDRADE DE AZEVEDO.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA FINAL DO 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 

BÁSICO DE BARRA

COMUNICADO – VAGAS PARA 
PESSOAS PORTADORAS DE 

DEFICIÊNCIA

A cidade de Barra está finalizando seu Plano Municipal 
de Saneamento Básico (PMSB) e nesta Audiência Pública 
Final o PMSB será apresentado e posto em discussão para 
sugestões reivindicações.

Data: 02/03/2016 (quarta-feira) - Horário: 10h30min
Local: Câmara Municipal de Vereadores de Barra.
Participe! Traga sua contribuição e ajude na construção 

de uma cidade melhor!

ARIEL HOROVITZ (FAZENDA SÃO LUIZ), 
comunica que se encontram abertas 02 (duas) vagas 
para seleção de pessoas portadoras de deficiência, em 
cumprimento as cotas estabelecidas pelo artigo 5° do 
Decreto 5.296/2004 e artigo 93 de Lei 8.213/91. As 
pessoas interessadas favor entrar em contato com o 
Departamento Pessoal pelo telefone 77-3628-1200 ou 
no endereço: Rua JK, Quadra 08, Lote 04, n° 1570 
no bairro Jardim Paraiso na cidade de Luis Eduardo 
Magalhaes/BA.
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BARREIRAS

Blocos de rua marcam carnaval 
e arrastam multidões

Rio Grande recebe devotos para homenagear Iemanjá e Oxum

Cheilla Gobi

P
ara quem pensou que 
em Barreiras não teria 
Carnaval, se enganou! 
Mesmo sem o apoio do 

poder público municipal, os 
blocos culturais foram para 
as ruas e festejaram a folia 
de momo. A festa começou na 
quinta-feira (04/02), no Bar 
do Vierinha, com o Bloco Cho-
ra na Pauta, criado este ano 
por um grupo de advogados 
fazendo uma alusão a moro-
sidade do judiciário. A ani-
mação foi do artista regional, 
Bosco Fernandes.

Na sexta-feira (05/02), foi 
realizada a 18ª edição da La-
vagem da Sulamita, no Cais e 
Porto, com animação de Mar-
kinhos Bahia e George. No dia 
06 foi a vez dos Blocos Cai-
sAuê e o Bloco da Rola inva-
direm as ruas, sem cordas ou 
cordões, nas imediações do 
cais do Rio Grande – um dos 
locais de maior concentração 
de foliões na cidade. A “Rola” 
é um dos blocos mais antigos 
do Carnaval de Barreiras é um 
dos patrimônios da cidade e 
não tem fins lucrativos. His-
toricamente o bloco mostra a 
efervescência cultural de um 
povo de forma autêntica. É o 
elo dos anos 60 com a atuali-
dade.

O domingo (07), foi marca-
do pelo surpreendente cresci-
mento de público no bloco de 
rua Netos de Momo, que há 
32 anos leva a alegria e irre-
verência pelas ruas antigas do 
Centro Histórico de Barreiras 
ao som de frevos e marchi-
nhas. A animação começou 

Cheilla Gobi

C
entenas de fiéis e ad-
miradores se vestiram 
de branco no dia 02 de 
fevereiro e foram ao Rio 

Grande, no cais de Barreiras, 
depositar oferendas como 
espelhos, joias, comidas, 
perfumes e outros objetos às 
rainhas das águas, Oxum e Ie-
manjá. 

As embarcações chegaram 
com as imagens dos Orixás, 
Iemanjá, Oxalá e Oxum que 
foram recepcionadas pelos 
adeptos dos terreiros e outras 
pessoas ao som de atabaques 

BlOCOS CUlTUrAIS InvADIrAm AS rUAS DE BArrEIrAS SEm 
COrDAS OU COrDõES, nAS ImEDIAçõES DO CAIS DO rIO GrAnDE

FESTA 
TrADICIOnAl 
qUE CElEBrA 
A rAInhA DO 
mAr E A rAInhA 
DA áGUA DOCE 
ACOnTECE 
DESDE 1976, Em 
BArrEIrAS

cedo, com concentração na 
Praça Anphilóphio Lopes (em 
frente a igreja de Santa Terezi-
nha), antes do meio dia. O sor-

e cânticos entoados por re-
presentantes dos terreiros 
de candomblé, com louvor, 
atitude de respeito e sincre-
tismo. Em seguida, na Praça 
Landulfo Alves, os participan-
tes acompanharam as mani-
festações realizadas pelos re-
presentantes dos terreiros. O 
evento foi finalizado com uma 
grande roda (xirê), com pais e 
mães de santo, simbolizando 
a união de todos.

riso no rosto, as pinturas no 
corpo, as fantasias estilosas, 
criativas, inteligentes, engra-
çadas eram presença certa. 

Os festejos de Iemanjá teve 
uma novidade este ano. A tra-
dicional festa foi aberta na 
noite de domingo, 31, durante 
evento realizado pela Associa-
ção Barreirense de Umbanda 
e Candomblé na Câmara de 
Vereadores de Barreiras. Na 
segunda-feira (01), uma roda 
de conversa sobre o tema “o 
canto das sereias: histórias do 
encontro de Oxum e Iemanjá 
nas águas do Rio Grande” foi 

Os participantes fizeram um 
percurso que durou em média 
oito horas.

Os personagens do desenho 

realizada na Ufob. Represen-
tantes de terreiros de umban-
da e candomblé participam 
do evento, aberto ao público 
acadêmico e externo, sendo 
a programação encerrada na 
data oficial da festa. 

“O nosso objetivo foi fazer 
um modelo festivo da festa, 
levar a história para dentro 
das universidades, para o pú-
blico externo com intuito de 
mostrar que Barreiras tem his-
tória, tem axé, que o povo de 
santo está presente há mais 
de 40 anos e o resultado foi 
satisfatório, foi um passo mui-
to importante”, disse Willian 
Diemes adepto do candomblé, 
do Abassá de Catendê de mãe 
Sônia, um dos organizadores.

Para a filha de terreiro, Ana 
Cássia Gonzaga da Casa Bran-
ca de Oxalá é um dia de gran-
des homenagens. Segundo 
ela não pode faltar a água de 
cheiro para atrair a paz, saú-
de e libertação. Emocionada, 
Ana disse ter passado por mo-
mentos difíceis, de aflição e 
que graças a rainha das águas 
recebeu a cura. 

“Os Flintstones” foram vistos 
no bloco. A “Sininho” e o “Pe-
ter Pan“, também passaram 
por lá.  Assim como as “mulhe-

“Estive muito doente e fui 
remitida pelas graças de Ie-
manjá. Fiz um ano de trata-
mento, mas os médicos não 
descobriam qual era a doen-
ça. Milagres acontecem em 
qualquer lugar, basta ter fé, e 
ser merecedor. Portanto hoje 
a gente celebra a fé, come-
mora o povo de santo, festeja 
este evento tão bonito, uma 
manifestação que está em 
nossos corações”, disse a filha 
de santo. 

A hOMENAGEM
A tradição de homenagear 

Iemanjá, em Barreiras, acon-
tece há 40 anos por iniciativa 
popular. No início, as ofe-
rendas feitas pelos centros 
espíritas, eram realizadas 
de forma tímida. Cada grupo 
comemorava isoladamente a 
data.  “Começamos esta festa 
com poucos terreiros. Fizemos 
a primeira entrega ainda em 
1976, de forma tímida e hoje a 
gente percebe o quanto cres-
ceu, e a cada ano a manifesta-
ção se torna ainda mais boni-
ta”, disse Dilson Dias Almeida, 

res-maravilha”, com uma tur-
ma grande de super-heróis. Os 
Minions, seres amarelos uni-
celulares e milenares, tiveram 
a missão de colorir ainda mais 
o bloco. Piratas, princesas, e 
muitos outros personagens 
desfilaram no Netos de Momo, 
e até um grupo que se cansou 
de sentir calor, e saiu de casa 
só de tolha. Afinal, é Carnaval!

Na segunda-feira, (08), o 
Instituto São Francisco de 
Arte e Cultura (Isfac) realizou 
o Abraço do Zé de Hermes, 
com concentração no Bar do 
Vierinha, Centro Histórico, no 
início da tarde. Os participan-
tes contribuíram com um qui-
lo de alimento não perecível 
que serão encaminhadas para 
as pessoas atingidas pelas 
fortes chuvas que caíram na 
região no mês de janeiro. 

“A folia em homenagem ao 
carnavalesco Zé de Hermes 
foi linda, além de arrecadar-
mos muitos alimentos, para a 
campanha da Diocese de Bar-
reiras”, disse o militante da 
cultura em Barreiras, Mário 
Sérgio Araújo.

Na terça-feira, (09), o Bloco 
da Rola, saiu novamente pelas 
ruas centrais ao som de bandi-
nhas. O Bloco Jovens Baianos 
que este ano trouxe o tema: 
“Arte e Loucura” em referên-
cia ao artista Salvador Dali e a 
Frida Kahlo também abrilhan-
tou o Carnaval. A folia foi rea-
lizada no Trapiche e contou 
com a animação das bandas Fi 
di Lunga e Milho Crú.

“E quem disse que Barreiras 
não teria carnaval? Teve sim e 
foi um dos melhores!”, disse a 
foliã Vera Marques.

popular Mestre Nêgo.
O Dois de Fevereiro está 

incorporado ao calendário 
cultural de Barreiras, e é rea-
lizado todos os anos pela Pre-
feitura, através da secretaria 
de Cultura, Esporte e Lazer 
em parceria com as demais 
secretarias, mas este ano a 
festa popular foi organizada 
somente pelos grupos dos 
terreiros de umbanda, de can-
domblé, areeiros e percussio-
nistas, devido o município ter 
decretado estado de emer-
gência.   Em média 13 terrei-
ros participaram de forma efe-
tiva da organização da festa.

“Isso mostra a força dessa 
organização e é com certeza 
um enriquecimento para a 
nossa cultura. Apesar da Pre-
feitura não ter organizado a 
festa como nos anos anterio-
res não deixamos de dá apoio 
e percebemos que a festa não 
foi diferente. Parabéns pela 
iniciativa e pelo fortalecimen-
to dos grupos. Foi uma festa 
muito bonita!”, disse o prefei-
to em exercício, Carlos Augus-
to (Paê).

"O abraço do Zé de hermes" foi uma homenagem ao carnavalesco

No bloco Netos de Momo a criatividade e alegria prevaleceram 

Fiéis depositaram oferendas a Iemanjá e Oxum 
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Após cirurgia cardíaca, 
prefeito retoma atividades

Cheilla Gobi

O 
prefeito de Barreiras, 
Antonio Henrique de 
Souza Moreira, retor-
nou as atividades de-

pois de 60 dias de licença. Ele 
se afastou da função para se 
submeter a uma cirurgia para 
substituição de válvula car-
díaca. Durante o período em 
que ficou afastado, o gestor 
foi substituído pelo vice-pre-
feito, Carlos Augusto Barbosa 
Nogueira (Paê). 

Antonio Henrique reassu-
miu o cargo no dia 15/02. O 
regresso ao trabalho foi co-
memorado com culto de agra-
decimento, ministrado por 
pastores e membros evangé-
licos. O chefe do executivo foi 
recepcionado pelos servido-
res no paço municipal, ao som 
de hinos evangélicos, palmas 
e cumprimentos e fez questão 
de cumprimentar os servido-
res e secretários, agradecen-
do e falando um pouco da sua 
experiência após a troca da 
válvula cardíaca. 

“Amigos, me sinto renova-
do. Parece que rejuvenesci 
uns 10 anos, e estou pronto 

O rETOrnO AO TrABAlhO FOI 
COmEmOrADO COm CUlTO DE 
AGrADECImEnTO, mInISTrADO 
POr PASTOrES E mEmBrOS 
EvAnGélICOS

para continuar o trabalho. Eu 
tinha certeza que retornaria a 
Prefeitura de Barreiras, para 
dar continuidade à adminis-
tração, e por isso quero agra-
decer cada gesto de carinho e 
atenção de todos moradores 
dessa cidade”, disse Antonio 
Henrique.

Após a celebração, o prefeito 
em exercício Carlos Augusto 
Barbosa (Paê) transmitiu o car-
go ao titular, iniciando a agen-
da do dia, com a discussão das 
ações executadas e as novas 
decisões da administração.

ENTENDA O CASO
Antonio Henrique passou 

por cirurgia no dia 16 de de-
zembro, e após receber alta 
hospitalar do Hospital Sírio 
Libanês, em São Paulo, em-
barcou para Salvador onde 
permaneceu por 15 dias se 
recuperando. Antes de reas-
sumir o cargo, o prefeito foi 
recebido por funcionários da 
Prefeitura, familiares, o vice-
governador João Leão e cor-
religionários no Aeroporto de 
Barreiras. Ele desembarcou 
na cidade nesta sexta-feira 
(12/02), por volta das 16hs, 

e seguiu para a Catedral São 
João Batista, onde foi cele-
brada uma missa de ação de 
graças. Por volta das 20hs, o 
prefeito seguiu para o Hotel 
Solar das Mangueiras, onde 

concedeu uma coletiva com a 
imprensa local. 

Durante a entrevista, An-
tonio Henrique fez um breve 
discurso, relatou sobre os úl-
timos acontecimentos e falou 

sobre perspectivas para os 
próximos dias.

Com 12 quilos a menos, ele 
garantiu que se sente bem, 
embora ainda esteja se recu-
perando da cirurgia. Esban-

jando disposição, contou com 
detalhes como se deu o seu 
tratamento. “A cirurgia não 
foi nada de emergência. Fiz 
esse mesmo procedimento 
em 2010, mas não estava me 
sentindo muito bem e resolvi 
procurar logo meu médico. 
Fui para São Paulo fazer uns 
exames, mas devido a cons-
tatação de problemas com a 
válvula, precisei passar por 
cirurgia. Mas hoje estou aqui 
com toda a disposição, para 
continuar com o meu traba-
lho”, explicou Antonio Henri-
que, acrescentando que agora 
se sente muito mais forte.

Na oportunidade avaliou 
positivamente a estada de 
Paê como prefeito em exer-
cício. Elogiou a capacidade, 
competência e discernimento 
do vice-prefeito. “Dei toda a 
autonomia à Paê quando pas-
sei o comando da cidade para 
ele. Foram várias as decisões 
tomadas neste período e to-
das elas acertadas”, garantiu 
Antonio.

O deputado estadual, An-
tonio Henrique Júnior agra-
deceu pelas demonstrações 
de amizade e solidariedade 
ao seu pai. “Foi uma recepção 
digna do maior líder político 
do Oeste baiano. Obrigado aos 
prefeitos, vereadores e outras 
autoridades presentes. Muito 
obrigado ao povo de Barreiras 
e região pelas demonstrações 
de amizade e solidariedade ao 
meu pai e a toda nossa famí-
lia”, disse o deputado.

ELEIçõES 
2016 

Com a decisão de 
cumprir o mandato 
até o final, Antonio 
Henrique disse não 
estar preocupado 
com eleições e sim 
com o trabalho, mas 
garantiu não abrir 
mão de uma nova 
disputa eleitoral em 
2016.
“Não estou 
preocupado com 
eleição, e sim com 
o trabalho por 
Barreiras, que neste 
momento vive um 
momento difícil, após 
as fortes chuvas que 
caíram no mês de 
janeiro. Mas sinto-me 
preparado sim para 
assumir o comando 
dessa cidade 
pela quarta vez”, 
evidenciou.

Audiência debate Parceria Público 
Privada para o desenvolvimento local

Cheilla Gobi

C
om o objetivo de discutir 
o processo de outorga e 
concessão por Parceria 
Público Privada (PPP), vi-

sando contratar o serviço para 
destinação final e tratamento 
de resíduos sólidos, foi reali-
zada em Barreiras, no dia 18 
de fevereiro, uma audiência 
pública, no plenário da Câma-
ra de Vereadores do municí-
pio.  O projeto prevê a solução 
definitiva para a destinação, 
tratamento e aproveitamento 
de resíduos sólidos.

O evento teve o propósi-
to de apresentar e debater a 
destinação, manejo e o trata-
mento do lixo, com o objetivo 
de dar conhecimento, infor-
mar e esclarecer a opinião 
pública, bem como obter su-
gestões das minutas e con-

O processo de outorga da concessão Parceria Pública Privada visa contratar o serviço para destinação final e 
tratamento de resíduos sólidos do município de Barreiras

trato da PPP, que será feita 
na modalidade de concessão 
pública. Na ocasião, foi feita 
a exposição da situação dos 
serviços públicos de coleta, 
tratamento e destinação final 
dos resíduos sólidos no muni-
cípio. Na sequência, foi aberta 
oportunidade para perguntas, 
sugestões e comentários.

De acordo com o presidente 
do Conselho Gestor das Parce-
rias Público Privadas do muni-
cípio e secretário de Meio Am-
biente Nailton Almeida, essa 
ação representa o marco ini-
cial na discussão e formato do 
processo de tratamento dos 
resíduos sólidos no município 
por uma parceria pública pri-
vada. “Com esta proposta de 
PPP vamos avançar muito na 
política de resíduos sólidos e 
melhorar a qualidade de vida 
da população de Barreiras”. 

Segundo o secretário foi um 
processo intenso de mobili-
zação. “Estamos engajados 
neste processo desde 2013. 
Foram realizados inúmeros 
trabalhos de campo e cadas-
tramento de catadores. O 
intuito é manter o município 

dentro da política nacional 
de resíduos sólidos, com a 
finalidade de preparar a ci-
dade para o desenvolvimento 
industrial”, detalhou Nailton.

O Plano Municipal de Ges-
tão Integrada de Resíduos Só-
lidos do município de Barrei-

ras foi instituído pelo decreto 
de número 295/2015, publi-
cado no Diário Oficial do dia 
04 de junho de 2015.

A audiência contou ainda 
com a participação do vi-
ce-prefeito Carlos Augusto 
Barbosa (Paê), que  no ato 

representou o prefeito Anto-
nio Henrique, entidades de 
classe, professores, vereado-
res, secretários municipais, 
catadores de resíduos e repre-
sentantes da sociedade civil 
organizada.

Na oportunidade, o termo 
de cooperação técnica para 
implantação da coleta seleti-
va do município de Barreiras 
foi assinado pela presidente 
da Cooperativa Dos Catado-
res de Produtos Recicláveis de 
Barreiras e Região Oeste da 
Bahia (Caber), Vilma Sampaio.

A minuta do edital e do 
contrato de concessão está 
disponível no site da Prefei-
tura de Barreiras (www.bar-
reiras.ba.gov.br). O link ficará 
disponível conforme prever 
a legislação federal (lei nº 
11.079/2004) pelo período de 
30 dias.

DIRCOM

CHEILLA GOBI

JAYME MODESTO

Antonio henrique reassumiu o cargo no dia 15/02

Prefeito foi recebido por funcionários, familiares e o vice-governador

O projeto prevê a solução definitiva para a destinação e tratamento de resíduos sólidos
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Toma posse a nova diretoria da 
CDL para o biênio 2016/2017

Cheilla Gobi

T
omou posse na noite do 
dia 29 de janeiro, a nova 
diretoria executiva da 
Câmara de Dirigentes 

Lojistas de Barreiras (CDL), 
para o biênio 2016-2017. Fo-
cando cada vez mais força 
para o crescimento econômi-
co do município, a solenidade 
de posse realizada no espaço 
Le Rêve contou com a pre-
sença de representantes da 
sociedade civil, empresários, 
membros do Sindicato dos Lo-
jistas (Sindilojas), entidades 
representativas e de secretá-
rios municipais. 

Os novos membros da mesa 
diretora foram eleitos em 30 
de novembro de 2015. O em-
presário, Carlos Henrique 
Souza Costa Filho, carinho-
samente conhecido como Cal, 
assumiu a presidência em 
substituição ao empresário 
Rider Mendonça de Castro.

Ao fazer um balanço da sua 
gestão à frente da entidade, o 
presidente biênio 2014/2015 
Rider Castro, falou da impor-
tância do fortalecimento das 
parcerias, e fez questão de 
pontuar as ações desenvolvi-
das em seu mandato. 

“Nesses dois anos à frente 
da CDL de Barreiras, - enti-
dade que não apenas repre-
senta, mais defende, apoia e 
incentiva o comércio, foi pos-
sível desenvolver novos proje-
tos e dar continuidade aos que 
já estavam em andamento”, 
disse Rider, destacando entre 
as inúmeras ações realizadas, 
a criação do Encontro Regio-
nal de Líderes, evento que 
reúne os comerciantes para 
trocar ideias, experiências e 
aprender mais sobre temas de 
interesse da classe com reno-
mados palestrantes e a cria-
ção do Observatório Social 
de Barreiras, uma ferramenta 
extra para a sociedade fisca-
lizar a aplicação dos recursos 
públicos, além de inúmeras 
outras iniciativas em defesa 
do comércio.

Em seu discurso, o novo 
presidente Carlos Henrique 
falou sobre a expectativa para 
o mandato nos próximos dois 
anos e agradeceu a confiança 
recebida pela classe. 

“Estamos celebrando mais 
um momento de inovação e 
comprometimento com esta 
instituição que é tão impor-
tante para o comércio de Bar-
reiras. Esta noite representa a 
renovação do nosso compro-
misso com a classe lojista e 
o principal objetivo da CDL é 
fomentar e defender o comér-
cio, e nós aceitamos essa mis-
são, com intuito de continuar 
oferecendo os melhores servi-
ços e produtos aos nossos as-
sociados, sempre com foco no 
desenvolvimento do setor co-

O EmPrESárIO CArlOS hEnrIqUE SOUzA COSTA FIlhO é nOvO 
PrESIDEnTE DA CâmArA DE DIrIGEnTES lOJISTAS DE BArrEIrAS

mercial de nossa cidade e re-
gião. Vamos trabalhar juntos 
na busca da superação dos de-
safios com firme propósito em 
obter êxito em nossas ações”, 
frisou Carlos Henrique.

O presidente da Federação 
das Câmaras de Dirigentes 
Lojistas do Estado da Bahia, 
Antoine Tawil, presidiu a so-
lenidade e entregou a insígnia 
“Nau Fenícia” do Movimento 
Lojista para a nova diretoria. 
Em seu discurso, Tawil enfati-
zou que esse ano, o comércio 
precisa ter cautela na hora de 
fechar negócios.

Carlos Augusto (Paê), na 
condição de prefeito em exer-
cício, fez questão de se pro-
nunciar e citou a jovialidade 
e empreendedorismo dos no-
vos diretores, bem como da 
importância da entidade que 
representa o maior destino 
comercial do Oeste da Bah-
ia, atraindo consumidores de 
toda região. “Nosso comércio 
é forte, pois temos lojistas com 
força e dinamismo. Estamos 
de mãos dadas para avançar 
e vencer momentos difíceis. 
Desejo boa sorte ao novo pre-
sidente e diretores”, disse Pâe. 

vamos trabalhar 
juntos na busca 
da superação 
dos desafios, 
com firme 
propósito em 
obter êxito em 
nossas ações”
Carlos henrique
PRESIDENTE EMPOSSADO

DIRETORIA EMPOSSADA
PRESIDENTE: Carlos Henrique Souza Costa Filho 1º 
Vice-Presidente: Ricardo Barbosa Campos 2º Vice-
Presidente: André Goes Braga 1º Secretário: Deyse 
Araujo Mesquita 2º Secretário: Thiago Schieber Saude 
Quinteiro 1º Tesoureiro: Fábio Petronilio Nogueira

2º TESOUREIRO: Geovani Jung Zorzo Diretora 
de Eventos: Sidicléia Mendes de Souza Diretor de 
Produtos e Serviços: Leandro Robert Eckert Diretora 
Executiva: Irineide Ribeiro Silva Figueiredo Conselho 
Fiscal: Maria Célia Sampaio Kumagai, Gill Areas 
Machado , Alvimar Lobo Alvim

nesses dois 
anos à frente da 
CDl, foi possível 

desenvolver 
novos projetos e, 
dar continuidade 

aos que já 
estavam em 
andamento”

Rider Castro
PRESIDENTE BIÊNIO 2014/2015

FOTOS: CHEILLA GOBI

A solenidade contou com a presença de entidades representativas

Membros da diretoria empossada 
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Ascom Diocese de Patos

E
gresso do claro diocesano 
de Barreiras, Dom Eraldo 
que atualmente é Bis-
po Diocesano de Patos/

PB enviou correspondência 
ao presidente da Assembleia 
Legislativa da Bahia Marce-

lo Nilo, pedindo uma aten-
ção especial na tramitação e 
aprovação do Projeto de Lei 
21.489/2015, de autoria do 
deputado Pablo Barrozo, que 
denomina, “DOM RICARDO 
WEBERBERGER o Aeroporto 
da cidade de Barreiras e dá 
outras providências”.

“Registro um pedido espe-
cial a Vossa Excelência, de 
que inobstante aos diversos 
projetos em tramitação no 
parlamento baiano, possa o 
projeto de Lei retro referido, 
merecer desta presidência es-
pecial atenção quanto a sua 
tramitação e inclusão em pau-
ta de votação, como gesto de 
deferência do digno presiden-
te para com o povo da Diocese 

de Barreiras” escreveu Dom 
Eraldo.

O Projeto de Lei 21.489/2015 
que segue em tramitação 
na ALBA, teve a relatoria na 

Comissão de Constituição e 
Justiça – CCJ do Deputado Lu-
ciano Ribeiro, que opinou fa-
voravelmente pela aprovação 
da matéria.

Com investimento de R$ 10,3 milhões, 
Fórum de Barreiras é inaugurado

Dom Eraldo pede aprovação do Projeto de Lei que 
denomina Dom Ricardo Weberberger o aeroporto 

Cheilla Gobi com informações TJBA

C
om investimento de cer-
ca de R$ 10,3 milhões, 
o Fórum de Barreiras, 
Tarcilo Vieira de Melo, 

no Oeste da Bahia foi inaugu-
rado em janeiro. O novo pré-
dio localizado na Rua Coronel 
Magno, construído no terreno 
doado pela Prefeitura de Bar-
reiras ao Judiciário, conta com 
estrutura ampla, dividida em 
seis pavimentos. A construção 
tem a capacidade para abrigar 
todas as unidades da Justiça 
do Primeiro Grau, incluindo as 
varas do sistema dos juizados 
especiais, e a Câmara do Oes-
te, do Segundo Grau, criada 
em 2014 e instalada no dia 3 
de fevereiro de 2015. 

O prédio foi entregue pelo 
presidente do Tribunal de 
Justiça da Bahia, o desembar-
gador Eserval Rocha, que na 
oportunidade frisou a impor-
tância de Barreiras na região. 
Ressaltou ainda, o valor da 
criação da Câmara do Oeste 
e disse que buscou priorizar o 
Primeiro Grau e dar dignidade 
ao juiz e ao servidor, colocan-
do à disposição instalações 
que garantam uma prestação 
de serviços jurisdicionais efi-
cientes a todos que vêm em 
busca de justiça.  

“Acredito que essas instala-
ções garantam uma prestação 
de serviços jurisdicionais efi-
cientes a todos que vêm em 
busca de justiça. Aqui está a 
nova casa da Câmara, a nova 
casa da Justiça em Barreiras”, 

disse Eserval Rocha. 
O prefeito em exercício, Car-

los Augusto Barbosa Nogueira 
(Paê Barbosa), agradeceu o 
desembargador pela presença, 
em nome do prefeito Antonio 
Henrique. Citou a importân-
cia de todas as estruturas do 
poder Judiciário, defendendo 
a Câmara do Oeste e solicitou 
ainda a nomeação para juízes e 
servidores nas Varas já criadas. 

“Reconhecemos tudo que 
foi feito até aqui, sobretudo a 
importância da implantação 
da Câmara do Oeste em nosso 

município. Um legado da ges-
tão do Tribunal de Justiça e 
que passará a funcionar nesse 
prédio, diminuindo a distância 
entre a região e a capital do 
estado”, disse Paê. 

O juiz César Lemos de Car-
valho, diretor do fórum, afir-
mou que o novo espaço é um 
marco para o Oeste, um prédio 
adequado, digno. “Aqui era 
uma terra esquecida. O pre-
sidente atuou nessa região e 
sabia que havia a necessidade 
de uma justiça efetiva nessa 
região", afirmou.

Estiveram presentes tam-
bém à inauguração do fórum 
de Barreiras os desembarga-
dores Mário Albiani Júnior e 
Maria de Fátima Silva Carva-
lho, ambos com assento na 
Câmara do Oeste, os assesso-
res da Presidência do Tribunal 
de Justiça, o juiz Oséias Costa 
de Souza, assessor especial da 
Presidência para Magistrados; 
o juiz Anderson Bastos, asses-
sor especial da Presidência 
para Assuntos Institucionais; 
o diretor-geral do TJBA, Franco 
Bahia; o secretário de Planeja-

mento, Ilton Leão; o diretor de 
Serviços Gerais do Tribunal, 
Everaldo Mendes; e o assessor 
jurídico da Presidência, Helcô-
nio de Souza Almeida.

INvESTIMENTOS
Além de Barreiras, outros 

dois municípios foram con-
templados com novos fóruns, 
sendo Luís Eduardo Maga-
lhães e Irecê. Para as  novas 
instalações dos três fóruns, o 
TJBA investiu mais de R$ 24,5 
milhões. Recurso que movi-
mentou toda a economia das 
cidades, do comércio ao setor 
de serviços, com uso da mão 
de obra local. 

O novo Fórum de Luís Eduar-
do Magalhães, localizado na 
Avenida Octogonal, na Praça 
dos Três Poderes, foi inaugura-
do também no dia 19. O novo 
prédio foi erguido numa área 
de 9.009 m², tendo como prin-
cipal finalidade, proporcionar 
melhores instalações físicas, 
tanto para os servidores, como 
para os jurisdicionados. Para 
a construção da unidade, o 
Tribunal de Justiça da Bah-
ia investiu R$ 5,445 milhões. 
Foram construídos dois pavi-
mentos que atendem a neces-
sidade jurídica local. 

CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUçãO 
CONSENSUAL DE CONFLITOS

 
Após a inauguração do fórum foi instalada mais uma uni-

dade do Centro Judiciário de Solução Consensual de Con-
flitos (Cejusc), nas instalações da Faculdade Dom Pedro II, 
pelo presidente Eserval Rocha.

O Cejusc tem por finalidade promover a conciliação e a 
mediação de causas de divórcio, separação, alimentos, dis-
solução de sociedade de fato e até de causas contratuais 
ainda sem tramitação na Justiça.

O prédio moderno e bem localizado vai 
concentrar todos os serviços judiciários da 
Comarca de Barreiras. Abertura foi feita pelo 
presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, o 
desembargador Eserval rocha

A correspondência pedindo uma atenção especial na tramitação e aprovação do 
projeto foi enviada ao presidente da Assembleia legislativa da Bahia, marcelo nilo

SUA FRANQUIA JÁ
Seja dono (a) do seu próprio negócio, seja um (a) franqueado 

(a). Atuamos nos segmentos de acessórios, bolsas e calçados 
de couro, produzidos em nossa moderna fábrica. Tenha alta 
lucratividade com um baixíssimo investimento. Não há necessidade 
de funcionários e custos fixos. Saiba mais!

Envie um e-mail com seus dados e telefones que entraremos 
em contato.

E-mail: suafranquiaja@gmail.com

FOTOS: JAYME MODESTO

ASCOM

REPRODUÇÃO

INFORME PUBLICITÁRIO

A construção tem a capacidade para abrigar todas as unidades da Justiça do primeiro grau, incluindo varas e a Câmara do Oeste
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Período de chuvas trouxe 
benefícios e prejuízos ao Oeste

Cheilla Gobi

P
ara quem já estava 
acostumado com tem-
peraturas que chega-
vam perto dos 40ºC se 

surpreenderam com as fortes 
chuvas que caíram em janei-
ro na região Oeste da Bahia, 
acompanhadas de trovoadas 
e inundações, principalmente 
em algumas cidades do inte-
rior, onde a seca colocou em 
situação de emergência muni-
cípios do estado. 

Há poucos dias os incên-
dios florestais eram os cená-
rios mais comuns em diver-
sas regiões, principalmente 
na Chapada Diamantina, e a 
região do Rio São Francisco 
enfrentava uma das maiores 
secas da sua história, levando 
o nível da barragem de Sobra-
dinho, maior reservatório de 
água do Brasil, a menos de 2% 
do seu volume útil. 

Com nascente e vários 
afluentes em São Desidério, 
onde também choveu neste 
período, após mais de meio 
ano de estiagem, o Rio Gran-
de também contribuiu com a 
barragem de Sobradinho, mas 

São Félix do 
Coribe, Coribe, 
Santa maria da 
vitória, Santa 
rita de Cássia, 
Cotegipe e 
Barreiras foram 
alguns dos 
municípios 
prejudicados

infelizmente as chuvas não 
trouxeram apenas benefícios.  
Municípios da Bahia declara-
ram situação de emergência 
devido às fortes chuvas. Ria-
chão do Jacuípe, São Félix do 
Coribe, Coribe, Jeremoaba, 
Santa Maria da Vitória, San-
ta Rita de Cássia, Cotegipe, 
Barreiras e Jaguaquara foram 
alguns dos municípios preju-
dicados. 

A Prefeitura de Barreiras 
informou que o Rio Grande, 
afluente do São Francisco que 
corta a cidade, teve a maior 
cheia desde 1988. Em Barrei-
ras, conforme a meteorologis-
ta Marinez Cardoso, a média 
histórica de 205,4 mm em 
janeiro foi ultrapassada. De 

acordo com o Clima Tempo, 
Barreiras tem segundo mês 
mais chuvoso em 55 anos. 
Pelas medições do Instituto 
Nacional de Meteorologia, o 
volume de chuva acumulado 
em 25 dias foi de 488,8 mm.

O Rio Grande, que passa 
pela cidade e deságua no Rio 
São Francisco na cidade de 
Barra, e seu afluente, o Rio de 
Ondas, também transborda-
ram para as lagoas marginais 
e inundaram principalmente 
restaurantes e lanchonetes. 

O  município de Santa Rita 
de Cássia, a 181 km de Bar-
reiras e a 897 km de Salva-
dor, teve no dia 21, o maior 
registro de precipitação plu-
viométrica na região Oeste do 

estado - 115,2 mm. O dado é 
do Instituto Nacional de Me-
teorologia (Inmet), que nos 
primeiros 21 dias do ano con-
tabilizou 553,4 mm de chuva 
no município - a média histó-
rica para o mês de janeiro nos 
últimos 30 anos é de 149,2 
mm. A tromba d'água encheu 
o Rio Preto e deixou partes 
mais baixas da cidade com 
áreas inundadas. O cemitério 
da cidade de Santa Rita foi in-
vadido pela água. Igual situa-
ção viveu o município de Cari-
nhanha, nas margens do São 
Francisco, já próximo á divisa 
norte com o estado de Minas 
Gerais, que acumula um índi-
ce pluviométrico de 355 mm 
em 21 dias de janeiro.

bARREIRAS DECRETA 
ESTADO DE EMERGêNCIA 
Faltando apenas uma se-

mana para o Carnaval 2016, a 
Prefeitura de Barreiras anun-
ciou o cancelamento da folia 
e decretou estado de emer-
gência. O principal motivo, se-
gundo o prefeito em exercício, 
Carlos Augusto Barbosa (Paê), 
a falta de condições finan-
ceiras, políticas, sociais e es-
truturais, devido os prejuízos 
causados em decorrência das 
fortes chuvas que caíram nos 
últimos dias.  O anúncio foi 
dado no dia 28/01, na sala de 
reuniões da Prefeitura.

“Reconhecemos que o muni-
cípio de Barreiras, pela situação 
urbana e rural, está em situa-
ção de emergência e por esta 
razão decretamos o ‘Estado de 
Emergência’, pelo período de 
90 dias. Diante desta situação, 
não existem condições para 
realizar o Carnaval da cidade e 
nenhuma outra manifestação 
cultural. Preferimos, com res-
ponsabilidade, assumir o ônus, 
priorizando a assistência às 
pessoas e a nossa cidade”, dis-
se Paê destacando ainda que a 
decisão foi avaliada de forma 
companheira e responsável por 
toda a equipe do governo, em 
consonância e com respaldo do 
prefeito Antonio Henrique.

De acordo com o prefeito em 
exercício, o recurso que seria 
usado no evento carnavalesco 
deve ser aplicado em priorida-
des como o combate à dengue 
ou a reconstrução de localida-
des destruídas pelas chuvas. 

São inúmeros os bairros 
afetados no município de 
Barreiras, mas segundo da-
dos parciais levantados pela 
Secretaria de Ação Social, o 
bairro Santa Luzia e Serra do 
Mimo foram os que sofreram 
os maiores impactos. Só no 

bairro Santa Luzia foram em 
média 200 casas atingidas, 
Serra do Mimo cerca de 50. 

De acordo com levanta-
mento prévio para recompor 
a cidade e deixá-la como era 
antes, será preciso cerca de 
13 milhões de reais.

De acordo com o coordena-
dor geral do Carnaval Pedro 
Antônio (Peu) a decisão não 
poderia ser outra. “Uma de-
cisão difícil, porém acertada”.   

O presidente do Bloco Al-
lambick, Allan Kardec disse 
reconhecer os problemas que 
a cidade vem enfrentando, e 
pediu para que o governo fi-
zesse bom uso dos benefícios 
que seriam usados para a rea-
lização da festa.  

Aldo Sousa, presidente do 
Bloco Mordomia também 
compartilhou do mesmo sen-
timento do colega. “Iremos 
nos sacrificar em prol da nos-
sa cidade e o nosso sentimen-
to é que tudo seja revertido 
em benefício à população. 
Esperamos que no mínimo se 
cumpra tudo o que está sendo 
prometido e informado nesta 
reunião”, disse Aldo. 

Prefeitura constrói novo sangradouro na barragem de São José
Reinaldo Rolon

N
ovo sangradouro pro-
jetado para extravasar 
de forma segura, o ex-
cesso de água, que o 

reservatório poderá acumular 
em caso de excesso de chu-
vas, regulando a passagem 
do fluxo de água está sendo 
construído pela Prefeitura de 
Buritirama na barragem de 
São José.

O secretário de Infraestru-
tura, Obras e Serviços Públi-
cos (SIOSP) de Buritirama, 
Orlando Lima, e alguns mora-
dores do local, inspecionaram 
as obras de construção do 
sangradouro da aguada públi-
ca (barragem), no dia (08/02), 
que no momento está com 

um grande volume de água 
armazenado, devido às eleva-
das precipitações pluviais que 
agraciaram recentemente a 
região.

A retirada da lama seca e 
cascalho reforçam o paredão 

de contenção, para evitar o 
escoamento da água arma-
zenada, além da construção 
de um novo sangradouro, 
substituindo o anterior, que 
sofreu sérios danos, como 
consequência da força das 

águas desta última grande in-
vernada. O trabalho está sen-
do executado com recursos 
e equipamentos próprios do 
município.

De acordo com o secretá-
rio, este tipo de intervenção 

(construção, ampliação e lim-
peza de aguadas coletivas) já 
foi realizado em diversas lo-
calidades do município, sem 
nenhum apoio ou auxílio dos 
governos estadual e federal.

Apesar da crise que o Brasil 
vem enfrentando, o prefeito 
Arival Viana, mostra sua habi-

lidade na arte de administrar, 
sua luta é constante, e tem 
mostrado ótimos resultados. 
“Todas as promessas de cam-
panha vêm sendo cumpridas 
rigorosamente, mesmo sem o 
apoio das outras esferas, e a 
população tem reconhecido”, 
disse o prefeito.

BuRItIRAmA

FOTOS: REPRODUÇÃO

ElzA GOmES

FOTOS: REINADO ROLON

As fortes chuvas que caíram em janeiro foram acompanhadas de tovoadas e inundações

A barragem com grande volume de água

A retirada da lama seca e cascalho reforçam o paredão de contenção

O Rio Grande teve a maior 
cheia desde 1988
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CORRENtINA

CARNAVAL chega ao fim e já deixa saudades

Jailson Ferreira

O 
Carnaval 2016 de Cor-
rentina, Oeste da Bah-
ia, considerado um dos 
melhores da região da 

Bahia, realizado de 06 a 09 de 
fevereiro reuniu cerca de 100 
mil pessoas durante os dias 
de folia. Um Carnaval com 
gente bonita, enérgica, sim-
pática, que vieram de várias 
partes do Brasil. 

O Carnaval de Correntina 
é um dos mais tradicionais 
do estado. E quem optou por 
esta cidade para se divertir 
não saiu decepcionado, pois 
as secretarias de Turismo e 

O Carnaval 
de Correntina  
reuniu cerca de 
100 mil pessoas 
durante os dias 
de folia

Cultura, em parceria com a 
Prefeitura se empenharam ao 
máximo para oferecer supor-
tes em todos os sentidos.

A Secretaria de Saúde, por 
exemplo, teve um trabalho 
excepcional durante a fes-
ta, com a distribuição de ca-
misinhas, com aumento do 
quadro de profissionais, com 
ambulâncias e a SAMU à dis-
posição. As demais secreta-
rias tiveram um papel funda-
mental para a execução dessa 
festa popular.

A Prefeitura investiu nas 
atrações Bota Elétrica, Sem 
Limites, Thiago Mendes, Ban-
da Bote Pressão, Jau, Kleber 
Carvalho, Levada do Gueto, 
Banda Arerê e É Di Mainha. 
Sem contar ainda com as atra-
ções dos camarotes Gold e 
Império e Bloco Virote: Guig 
Ghetto, Vingadora, Somd’ 
Black, Toinho e CIA, Tierry, 
Torres da Lapa, Kleber Carva-
lho, Saiddy Bamba.

“A Vingadora” foi a atra-
ção mais esperada. Quando 
a cantora subiu no trio, le-

vantou a multidão. Em en-
trevista para o Departamento 
de Comunicação Social da 
Secretaria de Governo da 
Prefeitura de Correntina, a 
artista, Thays Reis, afirmou: 
“Fiquei impressionada com 
o tamanho do público e com 
a energia que passou. Pa-
rabéns ao prefeito Ezequiel 
Barbosa e a todos os envol-
vidos no planejamento desse 
maravilhoso Carnaval”, disse 
a Vingadora.

Foi realizado ainda o Carna-
val das crianças e dos idosos, 
organização da secretaria de 
Assistência Social e Cidada-
nia. A lavagem do beco, tam-
bém fez parte da programação 
festiva, com bandas durante o 
dia no Ranchão, dois trios elé-
tricos na Avenida, sem contar 
com a tradicional bandinha de 
frevo “Chame Gente”, todos os 
dias nas ruas. 

Segundo o relatório da Polí-
cia Militar, não foram registra-
dos incidentes graves dentro 
do circuito durante o período 
de festas.

RIACHÃO DAS NEVES

Prefeitura de Riachão entrega duas novas pontes

Pedro Nunes

A 
Prefeitura de Riachão 
das Neves entregou aos 
moradores dos povoa-
dos de Tapuias, Pilão 

e Barreirinhos, zona rural do 
município, duas novas pon-
tes. De acordo com o prefeito 
Hamilton Lima, com isso, irá 
facilitar o acesso dos morado-
res e transporte da produção 
agrícola. Além das pontes, o 
governo municipal recuperou 
ainda a estrada que liga os 

As pontes dão acesso aos povoados de Tapuias, 
Pilão e Barreirinhos, zona rural do município

povoados. A área construída 
das pontes é de quatro metros 
de largura com quatro metros 
de comprimento cada uma.

Segundo Hamilton, os 
trabalhos de construção e 
recuperação de pontes da 
zona rural do município vêm 
sendo realizados gradativa-
mente pela Prefeitura de 
Riachão das Neves. Por con-
ta disso, melhorou o escoa-
mento dos produtos agríco-
las e o transporte escolar 
dos alunos, e todos aqueles 

que precisam se deslocar 
pela região terão mais se-
gurança e comodidade.

“Nossa meta de trabalho 
sempre esteve voltada para 
atender as pessoas mais ne-
cessitadas, e a construção 
dessas duas pontes foi um 
pedido da população há mais 
de 20 anos, portanto, é uma 
alegria imensa da nossa par-
te, entregarmos essas duas 
grandes obras. A obra não 
se mede pelo tamanho e sim 
pela importância, agora as 

pessoas que sofriam para se 
locomover na época da chuva 
vão poder atravessar de um 
lado para outro com a certeza 
que seus carros não vão ficar 
atolados”, contou o prefeito.

Domingos de Souza, mora-
dor do povoado Tapuias, falou 
da alegria da população em 
receber as obras. “Tenho fa-
miliares que moram do outro 
lado e quando chovia tinham 
dificuldade para chegar, 
agora, com a construção das 
pontes e a recuperação da es-
trada fica mais fácil. Estamos 
alegres demais, em saber 
que poderemos transitar com 
chuva ou sem chuva”, eviden-
ciou o morador.

CANÁPOLIS

Eleições 2016: Canápolis já tem
pré-candidato à sucessão municipal

cípios da região. O pré-candi-
dato foi presidente da Câmara 
na legislatura 2012/ 2014 no 
município de Canápolis.  

Segundo ele, sua “visão de 
gestão” foi um fator preponde-
rante para a indicação do seu 
nome a pré-candidato a pre-
feito de Canápolis.  O político 
está confiante nas alianças 
construídas no município para 
emplacar sua candidatura. 

“Tenho uma vida estabili-
zada, além de vereador tenho 
também uma atividade profis-
sional que me garante. Por ou-
tro lado, sempre participei da 

política em Canápolis, ajudan-
do outras pessoas. Toda a po-
pulação do município conhece 
minha atuação, por isso, o mo-
mento atual exige uma nova 
reflexão, com ideias novas”, 
descreveu o parlamentar.

Ao ser o primeiro a confir-
mar seu nome como pré-can-
didato a prefeito, o vereador 
espera agregar outros nomes 
da oposição a seu favor, tendo 
em vista que em Canápolis as 
eleições têm sido polarizadas 
entre dois candidatos. 

Charles disse ainda, que 
terá o apoio do Partido dos 
Trabalhadores de onde pos-
sivelmente sairá o nome do 
candidato a vice-prefeito. Ain-
da segundo ele, o processo 
de negociação está bastante 
adiantado, faltando apenas 
bater o martelo.

Jayme Modesto

É 
ano eleitoral e o assunto 
que predomina é suces-
são das cadeiras de pre-
feito (a) e vereadores (as) 

em todo o país. O município 
de Canápolis já tem pré-can-
didato a prefeito. O vereador 
Charles Pereira, foi o nome 
confirmado pelo grupo do 
prefeito Rubiê Oliveira, para 
concorrer às eleições de 2016.

Charles além de vereador 
é especialista em gestão de 
saúde, atua na área de saúde 
desde 1994 em vários muni-

Pai Mateus de Cachoeira de São Félix da Bahia, mentor es-
piritual ajudará você que se encontra com bruxarias, feiti-
çarias e macumbas. Retira todo mal que assola a sua vida 
como: negócios embaraçados, vícios, embriaguês, sepa-
ração, amores mal correspondidos, casamentos difíceis, 
abre os caminhos da sorte, amarração forte para o amor. 
Consulta cartas, buzios e tarô. Faz trabalhos em geral. 

Atendimento a distância: Tel (75) 9.9704-9484 vivo 
(71) 9.9132-9286 tim | (75) 9.8354-2020 claro | (75) 3485-2755

Procure com fé e confiança axé!

Cerca de 100 mil pessoas passaram pelo circuito nos dias de festas Ezequiel barbosa participou da folia

Além das pontes, a Prefeitura recuperou a estrada que liga os povoados

Charles Pereira

FOTOS: CLEDSON SILVA
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BREJOLÂNDIA

A crise não tirou o 
brilho do Carnafolia

Jayme Modesto

A
pesar da crise financei-
ra que afeta estados e 
municípios, o Governo 
Municipal de Brejolân-

dia não deixou de investir no 
tradicional Carnaval - “Car-
nafolia 2016”. O prefeito, Gil-
mar Ribeiro (Mazim), conse-
guiu a proeza de realizar de 07 
a 09 de fevereiro uma grande 
festa. Sensibilidade, criativi-
dade e bom senso em todos 
os aspectos organizacionais 
asseguraram o sucesso do 
evento.

A Praça Alpiniano José Alves 
foi palco para os três dias de 
folia. Um espaço amplo e com 
toda uma estrutura que ofe-
receu ao folião conforto e as 
condições indispensáveis para 
que ele brincasse com a maior 
tranquilidade e segurança 
possível.   Vento em Popa, a 
Demolidora e Batukerê foram 
as principais atrações que 
proporcionaram a alegria de 
milhares de foliões que vieram 
de várias cidades, para presti-
giar os dias de festas.

A intensidade do público, 
as performances dos artistas, 
a segurança e a dedicação da 
organização, na forma de con-
duzir o evento produziram um 
êxito impressionante, tanto 
que nos três dias de folia não 
houve se quer um único regis-
tro de incidente que mereces-
se a atenção das autoridades.  

Outro destaque foi a irre-
verência e criatividade do 
tradicional desfile do bloco 
das neguinhas, homens tra-
vestidos na folia de momo. As 
neguinhas esbanjaram bele-

A Praça 
Alpiniano José 
Alves foi palco 
para os três dias 
de folia

za, alegria, e criatividade nas 
fantasias. Este ano, o bloco 
prestou uma homenagem a 
um dos seus principais ideali-
zadores, o vereador José Irio, 
que faleceu em 2014.

Com isso confirmando as 
previsões da organização de 
que com criatividade e racio-
nalidade, pode-se promover 
um carnaval, superando em 
todos os quesitos e expecta-
tivas. 

Nos três dias de festa, o pre-
feito Mazim e a primeira-da-
ma do município, Silvia Araú-
jo Silva, recepcionaram no 
camarote oficial autoridades 
e visitantes, dentre os quais o 
prefeito de Tabocas Humberto 
Pereira, Padre Manoel, vice
-prefeito de Brejolândia, Dr. 
Arlindo Gonçalves, o pré-can-
didato a prefeito de Canápolis 
Charles Pereira, vereadores, 
secretario municipal e demais 
lideranças políticas. 

“A cada ano que passa o nú-
mero de foliões no Carnaval 
de Brejolândia aumenta, no 
entanto tivemos a preocupa-
ção de oferecer as melhores 
condições para que todos 

brincassem com maior estru-
tura e conforto. Para tanto a 
área da praça é um local mais 
aconchegante para a nossa 
festa carnavalesca e o resulta-
do foi o esperado, um evento 
que ficará na história e será 
lembrado por muito tempo”, 
destacou o prefeito Mazim.

Além do tradicional ca-
marote oficial no circuito da 
folia, foram montados estan-
des para comercialização de 
bebidas e comidas típicas da 
região, bem como para ser-
vir como ponto de apoio aos 
foliões. Aliado a tudo isso, a 
organização reforçou a segu-
rança no local da festa e na es-
trada que dar acesso a BA 172.

“O carnaval de Brejolândia 
foi de paz e promoveu diver-
são, entretenimento, uma 
grande estrutura e ainda o 
fortalecimento da economia 
local, pois a festa proporciona 
empregos diretos e indiretos 
para moradores da cidade, 
beneficiando trabalhadores 
autônomos, lojas, supermer-
cados, lanchonetes dentre 
outros segmentos”, disse o 
prefeito.

O prefeito Mazim recebeu no camarote autoridades e visitantes 

Os Caretas marcaram presença em mais essa edição

Os foliões brincaram com todo o conforto e tranquilidade 

FOTOS: JAYME MODESTO
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PARA SITUAR O lEITOR do nosso intento, 
com essas linhas vamos preliminarmente 
estabelecer dois conceitos importantes. O 
primeiro é o de República: do latim res pu-
blica, "coisa pública" é uma estrutura polí-
tica de Estado ou forma de governo em que, 
segundo Cícero (Marco Túlio Cícero, Arpino, 
3 de Janeiro de 106 a.C. — Formia, 7 de De-
zembro de 43 a.C., foi um filósofo, orador, 
escritor, advogado e político romano), são 
necessárias três condições fundamentais 
para caracterizá-la: um número razoável de 
pessoas (multitude); uma comunidade de 
interesses e de fins (communio); e um con-
senso do direito (consensus iuris).

A República é vista, mais recentemente, 
como uma forma de governo na qual o chefe 
do Estado é eleito pelo povo ou seus repre-
sentantes, tendo a sua chefia uma duração 
limitada. A eleição do chefe de Estado, por 
regra chamado presidente da República, é 
normalmente realizada através do voto livre e 
secreto. Dependendo do sistema de governo, 
o presidente pode ou não acumular o poder 
executivo permanecendo por quatro anos.

O segundo conceito é o de democracia: A 
origem deste sistema político está na Roma 
antiga, onde primeiro surgiram instituições 
como o Senado. Nicolau Maquiavel descre-
veu o governo e a fundação da República 
ideal na sua obra ‘Discursos’, sobre a pri-
meira década de Tito Lívio (1512-17). 

Estes escritos, bem como os de seus con-
temporâneos, como Leonardo Bruni, cons-
tituem a base da ideologia que, em ciência 
política, se designa por republicanismo. O 
conceito de República não é isento de am-
biguidades, confundindo-se às vezes com 
democracia, às vezes com liberalismo, às 
vezes tomado simplesmente no seu sentido 
etimológico de "bem comum". 

Hoje em dia, o termo República refere-se, 
regra geral, a um sistema de governo cujo 
poder emana do povo, ao invés de outra ori-
gem, como a hereditariedade ou o direito di-
vino. Ou seja, é a designação do regime que 
se opõe à monarquia.

Democracia é um regime político em 

que todos os cidadãos elegíveis partici-
pam igualmente — diretamente ou através 
de representantes eleitos — na proposta, 
no desenvolvimento e na criação de leis, 
exercendo o poder da governança através 
do sufrágio universal 
(voto). Ela abrange 
as condições sociais, 
econômicas e cultu-
rais que permitem o 
exercício livre e igual 
da autodeterminação 
política.

Superada esse rala conceituação, que 
chega quase a ser confusa, iremos constar 
que democracia sem PARTICIPAÇÃO não se 
cria. Rui Barbosa, um dos grandes homens 
gerados por este país, afirmou certa vez 
que: “O Brasil (...) é o povo, em um desses 
movimentos seus, em que se descobre toda 
a sua majestade”. Defensor incansável da 
democracia, sempre lutou por um país justo 
e humano. Assim, foi também um entusias-
ta da prática efetiva da cidadania – direito 
que, irrevogável, contribui imensamente 
para a construção de uma realidade em que 
a população tenha, de fato, voz e vez.

Despertar para a importância da PARTI-
CIPAÇÃO, em diferentes situações, é funda-

mental. O poder público, quando ciente dis-
so, trabalha mais e melhor; a sociedade por 
sua vez, torna-se mais forte e crítica, o que 
leva esperança a mulheres, a homens e a 
crianças de todas as camadas sociais. Fora 

disso, como afirmou 
Gilberto Dimenstein, 
somos apenas “cida-
dãos de papel”.

Desço a realidade 
para ilustrar dois pro-
blemas de ordem dis-
tinta, mas que mani-

festa semelhante LETARGIA do governo do 
Estado em sua resolutividade, e ambos con-
tam com a PASSIVIDADE e indiferença do 
cidadão para seu status quo se mantenha 
inalterado. Barreiras as voltar com um Cen-
tro de Detenção Provisória - CPD, concluso 
e não entregue, e Luís Eduardo Magalhães 
caminhando a passos largos para perder o 
Rio das Pedras com reflexos negativos para 
o meio ambiente de LEM e Barreiras. 

Justiça seja feita! A sociedade civil de 
Luís Eduardo tem cobrado providências, 
mas a de ‘São João das Barreiras’ que acha 
que o Rio das Pedras não é afluente do Rio 
de Ondas mantém seu status no “MARMI-
NINO”. Todavia sua passividade é maior no 

que se refere ao CPD.
É inadmissível que depois de tanto tempo 

de espera, o governo possa ter construído 
o CPD de Barreiras, mais não o coloca em 
atividade. Forçando a continuidade do fun-
cionamento de um Complexo Policial, que 
não oferece as mínimas condições, que 
seja como carceragem provisória, quer seja 
como espaço apropriado para os cidadãos 
buscarem o apoio da polícia, impondo aos 
servidores, agentes e delegados condições 
para lá de inapropriadas para o desenvol-
vimento de suas funções. E o que é pior, a 
aplicação de agentes na condição de carce-
reiros afeta significativamente o trabalho 
de investigação da polícia judiciária que já 
conta com um contingente diminuto.  

Tomamos estes dois exemplos em seto-
res diferentes e com impactos diferentes, 
com intuito de demonstrar como o gover-
no é LETÁRGICO no cumprimento de suas 
obrigações e como o cidadão é PASSIVO 
na exigência de seus direitos. E isso afeta 
sobremaneira nossa qualidade de vida e o 
exercício pleno da nossa cidadania.

Nossa contínua PASSIVIDADE diante do 
desrespeito com os nossos direitos quer seja 
por parte do governo, quer seja de outras 
instituições chega a ser tão costumeira que, 
recentemente em Barreiras, ao se deparar 
com a cobrança de um cliente por agilidade 
no atendimento em uma agência bancária, 
exigindo o cumprimento da lei que determi-
na o tempo máximo de espera na fila, o ge-
rente da agência reagiu chamando a polícia 
para prender o correntista. 

Partindo destes dois exemplos, podemos 
constar que nossa omissão como cidadãos 
é extremamente prejudicial à democracia, 
à cidadania sobre diversos aspectos. Por 
isso precisamos aprimorar nossa participa-
ção, assumir uma postura mais comissiva, 
diante dos fatos que nos envolvem, nos en-
tendermos como sujeitos de direito e assim 
agirmos diante dos governos e instituições, 
sempre atinentes ao proverbio que diz: “An-
tes de cobrares os teus direitos, observas se 
tens cumprido com os teus deveres”.

A LETARGIA DO GOVERNO E A 
PASSIVIDADE DO CIDADÃO

edivaldo.ba@gmail.com

EDIVALDO
COSTA

POLÍTICA EM FOCO

... COMO O GOvERNO é 
lETáRGICO NO CUMPRIMENTO 
DE SUAS ObRIGAÇõES E COMO 

O CIDADÃO é PASSIvO NA 
ExIGêNCIA DE SEUS DIREITOS

Câmara de Santana reabre 
os trabalhos legislativos 

Jayme Modesto

C
om um plenário lotado, 
a Câmara Municipal de 
Santana retomou os tra-
balhos legislativos do 

primeiro semestre de 2016, no 
dia 19 de fevereiro. Dos onze 
vereadores que compõem o 
legislativo municipal, dez par-
ticiparam da sessão solene de 
abertura, além dos secretários 
municipais e assessores do le-
gislativo. 

O prefeito Wilson Neves, 
não compareceu, mas encami-
nhou a mensagem por escrito, 
que foi lida pela secretária da 
Casa. Nela, o chefe do execu-
tivo, destacou os trabalhos 
realizados nos últimos anos 
em diversas áreas. “São ações 
resultantes não só das inicia-
tivas da própria administração 
– responsável por construir no-
vas formas de convivência e in-
clusão dos cidadãos e cidadãs 
nos destinos da terra em que 
nasceram ou escolheram para 
viver, mas, principalmente, dos 
imprescindíveis instrumentos 
de consulta, como as plenárias 
do Orçamento Democrático, e 
as iniciativas dos vereadores 
que são direcionamentos do 

próprio Poder Legislativo”.
Em seu discurso, o presi-

dente da Câmara, o vereador 
José Angélico falou sobre os 
trabalhos realizados no úl-
timo semestre de 2015, das 
Comissões Permanentes e 

Especiais e projetos conside-
rados importantes. Desejou 
boas vindas aos seus pares e 
os convocou para um esforço 
conjunto no sentido de pro-
mover uma boa produção le-
gislativa neste período. 

Angélico ressaltou ainda, 
que o Parlamento é a princi-
pal instância de afirmação da 
soberania popular. “O Parla-
mento representa a vontade 
municipal em sua pluralidade, 
refletindo suas diferenças, as-

sim como possibilita também, 
a convergência de interesses 
e concepções. Seu papel é es-
sencial na formulação de leis 
e na deliberação sobre inicia-
tivas governamentais. Uma de-
mocracia representativa e con-

solidada exige, portanto, uma 
Câmara forte, com capacidade 
para realizar suas tarefas de 
formulação de leis e de contro-
le”, afirmou o presidente.

Os demais edis que tiveram 
cinco minutos para falar, se-
guiram também a mesma linha 
de pensamento do presidente 
da Casa, anunciaram temas 
importantes que serão discuti-
dos neste semestre. 

O vereador Marconio Alves, 
aproveitou a oportunidade 
para fazer um apelo à popula-
ção santanense, no sentido de 
alertá-la com relação aos cui-
dados e combate ao mosquito 
Aedes aegypti, transmissor da 
dengue, zika vírus e chikun-
gunya. 

“Precisamos discutir junto a 
sociedade temas sobre a cida-
de que queremos, uma cidade 
mais justa, que assegure a 
inclusão urbana e social com 
sustentação ambiental, garan-
tindo direitos a todos os cida-
dãos”, disse o parlamentar.

Para o presidente, o legisla-
tivo santanense teve um bom 
desempenho, tanto na produ-
ção legislativa como nas mu-
danças promovidas pela Mesa 
Diretora.

POLÍtICA

FOTOS: JAYME MODESTO

Dos onze vereadores, dez participaram da sessão solene de abertura dos trabalhos
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Tito recebe João Gualberto para debater 
estratégias da pré-campanha a prefeito de Barreiras

Deputado diz que cortes anunciados pelo 
governo vão prejudicar serviços essenciais

Ascom

P
ré-candidato a prefei-
to de Barreiras pelo 
PSDB, Carlos Tito re-
cebeu no dia 25 de fe-

vereiro, o presidente da sigla 
na Bahia, o deputado federal 
João Gualberto, para debater 
com os pré-candidatos a ve-
reador e os apoiadores mais 
próximos, as estratégias da 
pré-campanha.

Em um clima de muito en-
tusiasmo após cumprimentar 
os pré-candidatos e amigos, 
João Gualberto falou da im-
portância da candidatura 
de Tito em Barreiras para o 
PSDB. “Nosso partido está 
absolutamente empenhado 
no sucesso da campanha de 
Tito, e vamos trabalhar com 
zelo e dedicação para sua 

eleição em outubro”, disse.
Gualberto ainda pontuou 

que não se ganha eleição de 
véspera, que o segredo é traba-
lhar, conversar com as pessoas, 
levar o projeto do PSDB para 
que a população possa conhe-
cer e fazer a sua escolha.

Feliz e entusiasmado com 
o apoio dos líderes do par-
tido e o apoio crescente de 
amigos e pré-candidatos a 
vereador, Tito falou da ne-
cessidade urgente de promo-
ver uma virada de página na 
política de Barreiras. “Estou 
determinado a oferecer a 
Barreiras um modelo de ad-
ministração revolucionário, 
com absoluta transparência 
na gestão e eficiência nos 
serviços públicos”, afirmou 
o pré-candidato a prefeito de 
Barreiras, Carlos Tito.

pela oposição, o estado in-
vestiu apenas R$ 89,1 mi-
lhões em segurança em 2015, 
contra R$ 282,5 milhões em 
2014. Além disso, o governo 
aplicou um valor bem abaixo 
no setor do que o previsto no 
orçamento para todo o ano, 
que era de cerca de R$ 4 bi-
lhões. O corte anunciado hoje 
pelo governador vai atingir 
também a área de custeio, no 
montante de R$ 147 milhões 
apenas na Secretaria de Se-
gurança Pública.

“Entendemos que é um mo-
mento de crise. Mas entende-
mos também que esta é uma 
gestão de continuidade, e que 
o governo do PT não fez o de-
ver de casa, como procurou 
fazer, por exemplo, a Prefeitu-
ra de Salvador, que consegue 
investir mais nas áreas essen-
ciais mesmo com o momento 
difícil na economia. O gover-
nador Rui Costa deveria cortar 

mais na própria carne, dimi-
nuindo os cargos comissio-
nados, extinguindo secreta-
rias que servem apenas para 
empregar aliados políticos, e 
preservando a segurança, a 
saúde e a educação”, afirmou 
Pablo Barrozo.

O democrata afirmou que 
os repasses para Saúde e Edu-
cação também caíram bas-
tante entre 2014 e 2015. Na 
educação, a queda nos inves-
timentos foi de R$ 147,2 mi-
lhões para R$ 67 milhões, ou 
seja, 54,4%. Na saúde, foi de 
R$ 142,4 milhões para R$ 85,9 
milhões, ou seja, 39,6%. “To-
dos os gestores estão buscan-
do contingenciar, mas fazen-
do o dever de casa. É preciso 
preservar as áreas essenciais 
para que a população não seja 
tão penalizada. Esperamos, 
ao menos, que os cortes pre-
servem os investimentos”, 
ressaltou Barrozo.

Ascom

O 
corte orçamentário de 
R$ 1 bilhão anunciado 
no dia 19 de janeiro 
pelo governador Rui 

Costa em publicação no Diário 
Oficial da Bahia vai prejudicar 
os serviços essenciais pres-
tados pelo estado, principal-
mente na área da segurança 
pública. Essa é a avaliação do 
vice-líder da minoria, na As-
sembleia Legislativa, o depu-
tado Pablo Barrozo (DEM). 

Ele revelou que a queda 
nos investimentos em segu-
rança caiu bastante em 2015 
em comparação a 2014, e que 
o corte deverá afetar os poli-
ciais e a área de inteligência. 
Além disso, os recursos des-
tinados à Educação e Saúde, 
que caíram no mesmo perío-
do, também serão afetados.

Segundo o acompanha-
mento orçamentário feito 

NOS TEMPOS DAS CAvERNAS o homem 
para se alimentar teria de ele mesmo caçar, 
pescar ou colher seus próprios alimentos, 
dispendendo energia para isso. Hoje uma 
ligação telefônica é o suficiente para que 
o alimento chegue pronto à sua porta, sem 
nenhum esforço para consegui-lo. E assim 
nasce um novo problema de saúde pública a 
OBESIDADE, uma doença universal que não 
escolhe raça, sexo ou idade.

No Brasil segundo uma recente pesquisa 
do Ministério da Saúde, 52,5% da população 
está em sobrepeso e 17,5% obesa. A obesi-
dade, já chegou a ser considerada status so-
cial, mas, é um importante fator de risco para 
doenças crônicas como hipertensão (pressão 
alta), diabetes, doenças cardiovasculares e 
câncer.

Mas como evitar a obesidade diante da fa-
cilidade de se obter alimento?

A receita é antiga, mas a disposição para 
aplicá-la anda meio tímida! Faça exercícios 
físicos regularmente e coma com moderação, 
dê preferência alimentos saudáveis.

Já pensou em fazer uma reeducação ali-
mentar? Ou seja, avaliar a quantidade, mas 
principalmente a qualidade do que se ingere, 
optando sempre pelo alimento o que lhe trará 
algum benefício orgânico?

A mudança deve ser de toda a família, pois, 
dificilmente se mantém a dieta com os fami-
liares comendo guloseimas na sua frente, e 
em algum momento você cederá à tentação. 
Também não adianta reclamar que o filho 

está gordinho se ele não tem nos pais um 
bom exemplo. A mudança deve ser estabele-
cida para a família inteira.

O sentar à mesa possibilita um rico mo-
mento de interação familiar e uma excelente 
oportunidade de os pais avaliarem como seus 
filhos estão se alimentando. Aliado a isto, 
procure criar um ambiente tranquilo para as 
refeições, adquira o hábito de comer vegetais 
(frutas, verduras e legumes) e de fazer com 
que seus filhos também os comam, vale a 
pena usar a criatividade para elaborar pratos 
coloridos, quanto mais cor no prato mais sau-
dável ele é. Evite alimentação industrializada, 
rica em gordura e açúcares como refrigeran-
tes, salgadinhos, enlatados e embutidos. In-
corpore na dieta os alimentos termogênicos, 
ou seja, que ajudam na queima de calorias 
desnecessárias como o gengibre, a canela e 
o chá verde.

Mas principalmente, nunca passe fome! 
Deve-se fazer seis refeições por dia, isso mes-
mo, seis (café da manhã, lanche da manhã, 
almoço, lanche da tarde, janta e ceia). Se ali-
mentando com maior frequência não sentirá 
muita fome e as refeições serão menores.

Portanto, alimentação em família, com ali-
mentos saudáveis, com um cardápio colorido 
e funcional, aliado a prática de exercícios físi-
cos regulares é a porta de entrada para redu-
ção da obesidade de forma definitiva. 

Sabendo disso, o que te impede de come-
çar hoje mesmo a reeducação alimentar em 
sua casa?

SERÁ QUE VOCÊ ESTÁ 
COMENDO CERTO?

liliane.magal@hotmail.com

LILIAnE
MAgALhãES

SAÚDE EM PAUTA

João Gualberto falou da 
importância da candidatura de 
Carlos Tito em Barreiras para o PSDB

ASCOM

ASCOM

Deputado Pablo barrozo (DEM)

Carlos Tito recebeu apoio dos líderes e amigos
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FORTES INDÍCIOS DE ESqUEmA DE 
CORRUPÇÃO NA PREFEITURA DE JABORANDI

DENúNCIA

Da Redação JGO

S
uspeita de irregularida-
des, falta de transparên-
cia e morosidade na fis-
calização. Essas palavras 

parecem definir a real situação 
do município de Jaborandi, no 
Oeste da Bahia, no qual en-
volve a Prefeitura, servidores 
públicos supostamente subor-
dinados ao órgão e, empresas 
privadas. Foi o que apurou a 
investigação requerida pela 
redação do Jornal Gazeta do 
Oeste acerca de denúncia de 
esquema de corrupção no mu-
nicípio em questão. 

Os denunciantes que por 
razões óbvias optaram por 
não se identificarem acusam o 
prefeito Assuero Alves de Oli-
veira de comandar a cidade e 
as contratações fraudulentas. 
“Segundo informação, existe 
uma empresa que comanda 
as atividades desse grupo, 
essa empresa determina quem 
ganha e quem perde as lici-
tações”, afirmou um dos de-
nunciantes em contato com o 
jornal.

Após o recebimento das de-
núncias acerca das supostas 
irregularidades – a equipe do 
Jornal Gazeta do Oeste buscou 
informações para constatar a 
veracidade ou não de tal reve-
lação. Vereadores e moradores 
foram ouvidos e demostraram 
conhecimento do caso.

De acordo com a apuração 
dos fatos, trata-se de inúme-
ras irregularidades como: Sus-

Fraudes em licitações públicas, fraude em concurso 
público, excessivos gastos, esquemas para desvio 
de verbas públicas e superfaturamento. Essas são 
algumas das suspeitas de irregularidades no município 
de Jaborandi, no Oeste da Bahia. Conforme denúncia, 
o suposto esquema de corrupção seria operado desde 
2013 quando o atual gestor assumiu a administração

peita de fraude em concurso 
público, indícios de fraude 
em licitação para a compra de 
material de construção para 
doação a pessoas carentes; 
Suspeita de fraude na licita-
ção e superfaturamento na 
compra de material escolar; 
Suspeita de fraudes em lici-
tação e superfaturamento no 
fornecimento de alimentação 
para o Hospital Municipal 
Hermenegildo Dias da Silva – 
HMHDS; Suspeita de fraude 
em licitação na contratação de 
empresa para construção do 
ginásio de esporte na localida-
de de Brejão; Suspeita de frau-
de em licitações e execução de 
obras desnecessárias na área 
da Saúde; Suspeita de fraude 
de licitação, superfaturamen-
to e desperdício de recursos 
públicos na área da Educação; 
Suspeita de serviços contra-
tados, que foram pagos, po-
rém não realizados; indícios 
de superfaturamento e gasto 
excessivo com peças, pneus 
e combustível; Indícios de su-
perfaturamento e gastos ex-
cessivos com medicamentos, 
uniformes e roupas de cama. 

Em conversa com os vere-
adores da oposição, Edson 
Carvalho, Ângelo Araújo e a 
vereadora Santina Silva, eles 
relataram que investigam este 
suposto esquema desde o ano 
passado e que realmente o 
governo tem deixado brechas 
para dúvidas. De acordo com 
os parlamentares, o suposto 
esquema seria operado desde 

2013, assim que o gestor assu-
miu a administração munici-
pal. Segundo informações dos 
entrevistados, o produto da 
fraude é obtido discretamen-
te, por meio de esquemas com 
‘laranjas’ que emprestaram 
seus nomes para servirem de 
testas-de-ferro no esquema. 
A Prefeitura usa “empresa ini-
dônea” para fraudar licitações.

Questionados sobre a mo-
rosidade nas fiscalizações, os 
edis disseram ser um processo 
lento, mas que assim que con-
cluírem as investigações irão 
tomar medidas cabíveis junto 
ao Ministério Público. 

INDÍCIOS DE FRAUDE 
Em LICITAÇÃO NA 
COmPRA DE mATERIAL 
DE CONSTRUÇÃO PARA 
DOAÇÃO A PESSOAS 
CARENTES

Para descobrir se alguma 
firma foi constituída com o 
intuito de apenas ganhar as li-
citações fictícias do órgão, po-
de-se realizar um levantamen-
to dos cadastros de pessoas 
físicas e jurídicas da Receita 
Federal, CNPJ e CPF, ou fazer 
uma pesquisa na Junta Co-
mercial do estado em que ela 
estiver localizada, levantando 
os contratos sociais e as datas 
de criação dessas empresas. O 
Jornal Gazeta do Oeste fez um 
levantamento e comprovou 
que muitas das empresas que 

prestam serviços para o mu-
nicípio foram criadas recente-
mente. Outras que seriam na 
sede, ficam a quilômetros de 
lá. 

A empresa ME/Miguel Ânge-
lo Lima da Silva (aberta coinci-
dentemente no início da atual 
gestão 21/05/2013), inscrita 
no CNPJ 18.152.643/0001-16, 
participou de vários processos 
licitatórios e venceu a maioria 
dos certames, junto a secreta-
ria de Assistência Social.  A co-
mercialização exclusivamente 
com a Prefeitura teve início 
no dia 18/09/2013 e se en-
cerrou em 25/06/2014.  Neste 
período foram emitidas notas 
fiscais e feitos os referidos 
pagamentos dos mesmos com 
recursos do Fundo Municipal 
de Assistência Social e da Pre-
feitura Municipal de Jaboran-
di, um montante superior a R$ 
449 mil,conforme o portal da 
transparênciada Prefeitura.

Os vereadores informaram 
que Miguel Ângelo Lima da 
Silva convivia em união está-
velcom a secretária municipal 
de Assistência Social, na épo-
ca em que forneceu o produto.

De acordo com o portal “ins-
criçãoestadual.com”, a refe-
rida empresa está situada na 
Rua 12 de Maio, nº 212, cen-
tro, CEP: 47.655-000, Jaboran-
di – BA. Ocorre que, ao visitar 
o endereço, a equipe de repor-
tagem não localizou a sede da 
referida empresa. 

“Aqui nunca funcionou 
essa empresa”, afirmou um 
dos vereadores, informando 
ainda que o responsável pela 
empresa foi nomeado para 
o cargo em comissão de Ad-
ministrador de Bens Público, 
em 02 de maio de 2013, con-
forme o decreto municipal 
número 1.380/2013.  No dia 
31/05/2013, o mesmo, foi exo-
nerado, conforme o decreto 
municipal nº 1.395/2013. 

Posteriormente, o proprietá-
rio da referida empresa, foi no-
meado para o cargo de apoio 
institucional dos serviços 
de Assistência Social, no dia 
04/08/2014, conforme decre-
to municipal nº 1.504/2014, 
sendo o cargo que ocupou até 
a sua exoneração no final de 
outubro de 2015. Nesta mes-
ma data, ocorreu mudança de 
titularidade do proprietário da 
referida empresa, passando 
a pertencer ao médico Weber 
Pereira da Silva Neves e sua 
esposa, que é sobrinha neta 
do atual gestor e irmã do se-
cretário de Finanças. A razão 
social passou de Miguel Ânge-
lo a Madeireira Santo Antonio 
de Samavi LTDA/ME.

Um levantamento junto a 
Receita Federal, no dia 07 de 
janeiro de 2016, o Jornal Ga-
zeta do Oeste verificou que a 
empresa Madeireira Santo An-
tonio, está situada no municí-
pio de Santa Maria da Vitória.

Além dessa empresa, há 
suspeitas de várias outras 
como Valter Oliveira de Moura 
de Jaborandi, cujo não possui 
empresa constituída usou de 
maneira fraudulenta, o CNPJ 
da empresa Madeireira Santo 
Antonio LTDA/ME, e mesmo 
assim participou de processo 
licitatório e comercializou R$ 
150.882,50 só de material de 
construção para doação a pes-
soas carentes, além de outras 
vendas para outras finalida-

des, conforme relatos dos ve-
readores. 

Alcides José Lopes, inscrita 
no CNPJ 86.788.726/0001-56, 
comercializou um valor de R$ 
87.037,62 em materiais de 
construção para a doação a 
pessoas carentes. 

Já a empresa Madereira San-
to Antonio LTDA/ME inscrita 
no CNPJ 63.254.031/0001-99 
comercializou um montante 
de R$ 66.035,50 somente para 
materiais de construção para 
doação a pessoas carentes, 
além de outras vendas. 

A Home Center Sercon LTDA 
com CNPJ 02.146.489/0001-
30 comercializou R$ 
156.715,00.

A soma total dos gastos com 
material de construção para 
doação a pessoas carentes, 
totalizou um montante de R$ 
910.344,51. 

De acordo com relatos dos 
vereadores ouvidos, eles afir-
maram não ter conhecimento 
de que realmente esses ma-
teriais foram distribuídos. O 
que se suspeita é que grande 
parte desses materiais foram 
utilizados indevidamente para 
construção de casas na zona 
rural, uma vez que os mate-
riais das citadas casas foram 
fornecidos por funcionários da 
Prefeitura e transportados por 
veículos da mesma.  

SUSPEITA DE FRAUDE 
DE LICITAÇÃO, 
SUPERFATURAmENTO 
E DESPERDÍCIO 
DE RECURSOS NA 
EDUCAÇÃO

Desperdício de recursos 
públicos e preços acima dos 
praticados no mercado foram 
identificados por inspeção 
dos vereadores da oposição. 
Segundo os parlamentares, no 
ano de 2014, o atual prefeito 

JABORANDI

Escola abandonada

FOTOS: REPRODUÇÃO
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de Jaborandi Assuero Alves de 
Oliveira conseguiu recursos 
junto ao Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação 
(FNDE) para construir duas 
escolas no município, sendo 
uma na sede com 12 salas, 
no valor de R$ 3.515.304,23 e 
outra no povoado de São Ma-
noel de Cima no valor de R$ 
1.017.322,94. 

Uma das referidas suspeitas 
de irregularidades foi evidente 
ao analisar os pagamentos já 
realizados. Os vereadores di-
zem ter constatado que 90% 
do recurso para construir a 
escola no povoado de São Ma-
noel de Cima já foram pagos, 
sendo que a execução da obra 
não atingiu de 50% do serviço 
total. 

Os vereadores entendem 
ser desnecessária a constru-
ção das novas escolas, uma 
vez que o número de alunos 
do ensino fundamental que 
estudam nas escolas públicas 
municipais caiu de 2,7 alunos 
no ano 2000, para menos de 
1,4 alunos no ano de 2015. Os 
dados encontram disponíveis 
no site oficial do Ministério da 
Educação (MEC).

Na sede do município, exis-
tem quatro escolas municipais 
para atender cerca de 700 alu-
nos, são elas: Escola Munici-
pal Joaquim Cândido com 13 
salas (existem salas de aula 
fechadas no período matuti-
no e vespertino e todas elas 
fechadas no período noturno); 
Escola Municipal Maria Railda 
com seis salas de aula (exis-
tem salas fechadas no período 
matutino e vespertino e todas 
elas fechadas no período no-
turno); Escola Municipal Car-
los Chagas com quatro salas 
de aula (todas fechadas em 
todos os três períodos); Esco-
la Municipal Necy Novais com 
cinco salas de aula (todas elas 
fechadas no período noturno).

Com a construção de novas 
escolas, os parlamentares ga-
rantem que mais salas de aula 
serão fechadas e citam ainda 
a escola da Fazenda Zé Alves, 
que foi construída em 2008, 
orçada em R$ 578.500,00, 
pelo atual gestor, que era pre-
feito naquela época, e nunca 
funcionou, por falta de aluno 
naquela localidade.

De acordo com informações 
dos entrevistados, houve uma 
única empresa participan-
te do processo licitatório e 
a mesma foi vencedora para 
construir as duas escolas. A 
referida empresa foi criada 
em 30/08/2012, em Brasília 
– DF, Consult Service Con-
sultoria e Assessoria CNPJ 
16.910.056/0001-13.

Os vereadores informaram 
ainda, que a Prefeitura mes-
mo após ter feito o projeto da 
obra, e ter conseguido recurso 
e contratado a empresa para 
execução do serviço, gastou 
indevidamente recursos do 

Fundo Municipal da Educação 
e usou máquinas e caçambas 
da Prefeitura para fazer aterro 
no local das obras. 

Os vereadores entrevistados 
destacaram a desproporciona-
lidade nos valores liberados 
para construção das referi-
das escolas, sendo uma com 
seis salas de aula pelo valor 
de R$ 1.017.322,94 e outra 
com 12 salas pelo valor de R$ 
3.515.304,23. Diante da tama-
nha desproporcionalidade dos 
preços só leva a suspeitar. 

Construção de ginásio de esporte 
na localidade brejão – Parece 
que é praxe do atual gestor 
construir obras desnecessá-
rias. Os três vereadores ou-
vidos pela equipe de repor-
tagem afirmaram está sendo 
construídas mais duas obras 
consideradas desnecessárias, 
sendo dois ginásios de espor-
te, um no povoado de Brejão e 
outro no povoado de Felicianó-
polis, com recursos do FNDE. 

Os parlamentares garantem 
que os referidos povoados já 
possuem excelentes quadras 
de esporte em ótimas condi-
ções, sendo uma delas cons-
truída em 2011, ambas cons-
truídas com recursos próprios 
do município. 

Conforme a denúncia, al-
guns mecanismos foram 
criados, como aluguel de 
empresas para participar de 
processos licitatórios e rea-
lização de contratos fictícios 
com a Prefeitura Municipal de 
Jaborandi. (Como exemplos 
foram citados as empresas: 
Construtora Cyntia LTDA ME 
e Corrente Empreendimentos 
LTDA - ME).

Depois de consagrada a 
vitória do atual prefeito nas 
eleições de 2012, Marcos Rony 
Santos Oliveira, filho de João 
Barros de Oliveira (primo do 
prefeito Assuero Alves de Oli-
veira), que é o chefe do Gabine-
te do prefeito, conforme decre-
to municipal nº 1.250/2013, 
criou no dia 29/10/2012 a 
empresa Rio Formoso Locação 
e Máquinas Eireli, com endere-
ço na cidade de Riacho Fundo 
I, Brasília – DF. Há suspeitas 
dessa empresa ter sido vendi-
da ao Fredson Araújo da Silva 
(marido da tesoureira e aliado 
político do prefeito), no dia 
12/06/2013. 

De acordo com os vereado-
res, a empresa foi colocada 
em nome do seu tio Francis-
co Junior Araújo da Silva que 
exerce na cidade, a função de 
borracheiro e nunca assumiu 
o comando da empresa e que 
Fredson, sempre exerceu o co-
mando da empresa, inclusive 
participa do processo licitató-
rio como preposto desta e con-
trola a parte financeira.

Outra empresa mencionada 
foi a Corrente Empreendimen-
tos LTDA – ME, que desde o 
início da gestão, vem partici-

pando de todos os processos 
licitatórios voltados para a sua 
área de atuação, vencendo al-
guns e dando suporte para ou-
tros processos licitatórios.  

Da mesma forma, há suspei-
tas de que a empresa Constru-
tora Cyntia LTDA ME, é uma 
“empresa de aluguel”, pelos 
seguintes motivos: Esta em-
presa participa de todos os 
processos licitatórios voltados 
para a área de sua atuação; 
até a presente data, a referida 
empresa não possui escritório 
no município. Dos cinco mora-
dores entrevistados, nenhum 
soube informar os verdadei-
ros dirigentes, gerentes ou 
qualquer funcionário que re-
presente esta empresa, ou até 
mesmo se a empresa realmen-
te já prestou algum serviço ao 
município. 

“O que sabemos é que, todas 
as obras ou serviços que ela 
contratou com este município, 
foram e são coordenadas por 
Fredson Araújo da Silva (ma-
rido da tesoureira), a exemplo 
podemos citar que a empresa 
Construtora Cyntia venceu 
o processo licitatório para a 
construção de uma Quadra Po-
liesportiva Coberta – Padrão 
FNDE na localidade de Bre-
jão”, disse um dos vereadores.

INDÍCIOS DE 
SUPERFATURAmENTO 
E GASTOS ExCESSIVOS 
COm PEÇAS, PNEUS E 
COmBUSTÍVEL

Outra denúncia investigada 
pela equipe de reportagem foi 
em razão de despesas excessi-
vas com peças, pneus e com-
bustível nas áreas da saúde e 
educação. 

Na área da Saúde, a repor-
tagem identificou junto ao 
Portal da Transparência, que 
os gastos com peças para 
automóveis e motocicletas, 
pneus e combustível com re-
cursos do Fundo Municipal 
de Saúde têm sido majorados 
injustificadamente ano a ano, 
chegando ao ponto de, em três 
anos de governo, o desem-
bolso ter atingido o valor de 
R$ 905.216,76, enquanto nos 
primeiros trinta e seis meses 
da gestão passada foram pa-
gos R$ 337.969,13, ou seja, 
em três anos os gastos dupli-

caram. 
Na Educação, também há 

indícios de gastos desneces-
sários, principalmente com a 
compra de pneus, conforme 
relatos dos vereadores da opo-
sição. 

Em vistas no almoxarifado 
em 2013, os edis constataram 
que havia em estoque 114 
pneus para ônibus e mais de 
60 pneus para veículos meno-
res. Vale ressaltar que a vida 
útil de cada pneu é em média 
40 mil quilômetros, os ônibus 
e os veículos pequenos são 
novos e consequentemente 
possuem pneus novos. Isto 
leva a imaginar que terminaria 
o mandato que se iniciou em 
janeiro de 2013 com fim em 
dezembro de 2016, com so-
bra de pneus novos para ôni-
bus. Analisando as despesas 
da Prefeitura verifica-se que 
a atual gestão, em três anos 
já gastou mais de R$ 246 mil, 
só com pneus, com recursos 
da Educação. Se comparado 
com a gestão anterior o gasto 
no mesmo período (três anos) 
o valor foi bem menor, R$ 
123.469,00, um diferença de 
R$ 123.056.00.

Combustível para educação - 
Conforme dados apurados 
foi constatado que houve um 
gasto de janeiro de 2013 até 
dezembro de 2015, um mon-
tante de R$ 1.152.311,32, 
com combustíveis, só para a 
área da Educação, valor este, 
considerado exorbitante para 
os vereadores entrevistados 
se comparado aos gastos dos 
três primeiros anos da gestão 
passada, R$ 319.803,99, uma 
diferença de R$ 832.507,33. 
Levando em consideração que 
na gestão passada os ônibus 
tinham um consumo médio 
de 2,2 quilômetros por litro, os 
quais foram substituídos por 
novos veículos que fazem em 
média 3,8, em um trajeto se-
melhante, isso leva a imaginar 
que mesmo com o aumento 
exorbitante do combustível 
nos últimos tempos, o gasto 
em valor numérico, seria igual 
o menor, o que não ocorreu. 
 
Gastos com uniformes e suspeita 
de fraude em processo licitatório 
– De acordo com informações 
dos vereadores e confirma-
das pela redação do Gazeta 
do Oeste, no Portal da Trans-

parência da Prefeitura, há in-
dícios de gastos em excesso 
com uniforme escolar. A atual 
gestão gastou em 2014, R$ 
331.626.60, para uma média 
de 1400 alunos. A administra-
ção anterior gastou em 2010, 
R$ 37.800, com uniformes 
para 1800 alunos, - uma dife-
rença de R$ 293.826.60. 

Na Saúde não foi diferente. 
Os valores gastos com unifor-
me para o hospital e roupas de 
cama são gritantes. Enquanto 
a gestão anterior gastou em 
três anos R$ 14.703,92, a atual 
alcançou os R$ 203.788,03, no 
mesmo período, uma diferen-
ça R$ 165.031,03, de acordo 
com informações do Portal da 
Transparência de Jaborandi e 
no site do TCM.

Há possíveis irregularidades 
nos processos licitatórios da 
cidade de Jaborandi, segundo 
consta no Boletim de Ocorrên-
cia registrado em 2014, na de-
legacia policial.

O microempresário, Lucia-
no de Santana compareceu 
a unidade policial alegando 
que no mês corrente (maio de 
2014) haviam sido publicados 
dois editais de licitações da 
Prefeitura de Jaborandi, de 
N°028/2014 e 029/2014, para 
interessados em geral. 

O empresário resolveu par-
ticipar das referidas licitações 
e solicitou ao órgão o inteiro 
teor dos aludidos editais, pri-
meiramente através de e-mail 
e telefonemas, como não ob-
teve êxito, se deslocou até a 
sede da Prefeitura para ter 
acesso, no qual fez a solicita-
ção através de ofício. Segundo 
o comunicante, todas as tenta-
tivas lhe foram negadas tanto 
por servidores da secretária 
de Administração, quanto pela 
comissão de licitação do mu-
nicípio. Diante de tal fato, o 
empresário resolver registrar o 
boletim na época.

Segundo apuração, as em-
presas que forneceram os 
uniformes em 2014 são de 
familiares do atual prefeito. 
Os vereadores da oposição, 
ouvidos pela equipe de re-
portagem, afirmaram terem 
ocorrido os processos licita-
tórios, mas que apenas duas 
empresas de propriedade dos 
sobrinhos do atual prefeito 
venceram os certames.

É necessário que o Ministé-
rio Público investigue o fato, 

afinal se trata de um processo 
licitatório com uso de verbas 
públicas. 

merenda escolar – Irregularida-
des na aplicação de recursos 
públicos destinados à me-
renda escolar também foram 
detectadas na denúncia con-
tra a atual gestão. De acordo 
com informações no Portal da 
Transparência, o gestor As-
suero gastou nestes três anos 
de governo o equivalente a R$ 
1.144.431,97 na avaliação dos 
produtos comprados. Ao anali-
sar os dados do governo pas-
sado foi verificado um gasto 
maior de R$ 669.196,49.

material escolar e gráfico – com 
a compra de material escolar 
e gráfico para área da Educa-
ção os números também são 
surpreendentes. Enquanto 
em 36 meses o governo an-
terior gastou R$ 295.497,09, 
a atual gestão no mesmo 
período de tempo gastou R$ 
1.495.755,76, uma diferença 
R$ 1.200.258,67.

SUSPEITA DE FRAUDES 
Em LICITAÇÃO E 
SUPERFATURAmENTO 
Em FORNECImENTO DE 
ALImENTAÇÃO PARA O 
HOSPITAL mUNICIPAL

Os vereadores investigam 
também sobre a suspeita de 
fraude em licitação pela Pre-
feitura de Jaborandi que resul-
tou em um gasto de mais de R$ 
647 mil para fornecimento de 
alimentação para o Hospital 
Municipal Hermenegildo Dias 
da Silva (HMHDS), em apenas 
três anos de administração.

A empresa Erica Raisa Ama-
ral Lopes/ME, inscrita no CNPJ 
17.343.966/0001-24 foi aber-
ta véspera da posse do atual 
gestor, 28 de dezembro de 
2012, e tem como proprietária 
sua sobrinha neta. A empresa 
em questão começou a prestar 
serviços para a Prefeitura, logo 
no início da gestão. 

Desde o início das ativida-
des da referida empresa até 
dezembro 2015, os vereado-
res dizem suspeitar que esse 
empreendimento foi o único a 
participar dos processos licita-
tórios e venceu todos. Diante 
dos fatos, leva a crer que hou-
ve um suposto acordo entre as 
partes, mesmo antes de a em-
presa ser aberta.

Conforme informações nos 
sites oficiais do Tribunal de 
Contas dos Municípios (TCM
-BA) e da Prefeitura Municipal 
de Jaborandi, se comparar os 
valores praticados pela gestão 
atual nos seus primeiros três 
anos, com o mesmo período da 
gestão passada, houve um au-
mento na ordem de um pouco 
mais de R$ 435 mil com gastos 
de alimentação do hospital. 

No período compreendido 
entre 01 de janeiro de 2009 a 
dezembro de 2011, a gestão 
passada investiu um montante 
de R$ 212.103,48. Já na atual 
gestão, período compreendido 
entre 01 de janeiro de 2013 a 
dezembro de 2015, os valores 
gastos para prestar o mes-
mo tipo de serviço foi de R$ 
647.649,35. 

De acordo com dados do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas (IBGE), a popula-
ção atual de Jaborandi con-
tinua a mesma. O que chama 
atenção é que os pagamentos 
foram feitos com Fundo Muni-

Com a construção de novas escolas mais salas devem ficar fechada
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cipal de Saúde.

INDÍCIOS DE 
SUPERFATURAmENTO 
COm mEDICAmENTOS

Pacientes que dependem de 
remédios fornecidos de graça 
pela Prefeitura de Jaborandi 
estão enfrentando sufoco e 
meses de espera. Os vereado-
res garantem que fizeram uma 
fiscalização in loco, e consta-
taram a veracidade do caso. 

No site oficial - Portal da 
Transparência Municipal de 
Jaborandi, consta que foi com-
prado uma grande quantidade 
de medicamentos e insumos, 
porém, a população reclama 
da falta.

De acordo com o Portal, os 
valores gastos com medica-
mentos foram decrescentes. 
No primeiro ano da atual ges-
tão, em 2013, foram gastos na 
compra de medicamento e in-
sumos R$ 1.001.118,10, já no 
segundo ano, R$ 668.381,97 
e, no terceiro ano de manda-
to, em 2015, foram gastos R$ 
661.002,48, totalizando um 
montante nos primeiros três 
anos da atual gestão de R$ 
2.330.502,55.

Fazendo um comparativo 
com anos anteriores os valo-
res encontrados entre a atual 
gestão e a passada é despro-
porcional. Para a compra de 
medicamentos e insumos no 
primeiro ano, 2009, foram 
gastos R$ 173.662,59; Já no 
segundo ano, 2010, foram R$ 
157.421,85; no terceiro ano, 
2011, foram R$ 158.340,62; to-
talizando um montante, igual 
a R$ 489.365,06. Uma diferen-
ça de R$ 1.841.137,49

“Diante desta estrondosa di-
ferença encontrada, nos leva a 
suspeitar que haja um forte in-
dício de superfaturamento e/
ou compras fictícias, uma vez 
que há uma crescente recla-
mação dos munícipes, por fal-
ta de medicamentos e insumos 
nas unidades de farmácias bá-
sicas. É o dinheiro público que 
está faltando para arrumar as 
estradas, para construção de 
um terminal rodoviário, ces-
tas básicas para a população 
carente, implantação de uma 
agência bancária, dentre tan-
tas outras necessidades, e 
nada foi feito na atual gestão”, 
comentou um dos vereadores.

SUSPEITA DE ESqUEmA 
DE CORRUPÇÃO NAS 
OBRAS DE ESTRADAS 
VICINAIS

As obras de recuperação nas 
estradas do município de Jabo-
randi podem estar escondendo 
um esquema de corrupção 
envolvendo uma empresa de 
construção e a própria Prefei-
tura. A denúncia gravíssima 
está sendo investigada pelos 
vereadores. Há suspeitas de 
que funcionários da Prefeitura 
estão sendo usados nas obras. 
O mais estranho, é que no Por-
tal da Transparência consta 
no seu balancete as empresas 
Oliveira Machado, Construtora 
Cyntia LTDA e Rio Formoso Lo-
cação de Equipamentos e Má-
quinas são as detentoras dos 
contratos no município, como 
sendo beneficiárias do dinhei-
ro público para execução das 
referidas obras. 

“De acordo com a investiga-
ção, a Prefeitura contrata as 
empresas e o trabalho é feito 
pela própria Prefeitura, com 

máquinas e caçambas próprias 
do município, um negócio lu-
crativo”, afirmou um dos vere-
adores entrevistados. 

De acordo com dados no Por-
tal da Transparência, os valores 
destinados às empresas para 
os supostos serviços prestados 
foram de R$ 1.822.325,21 para 
a Cyntia; Para a empresa Oli-
veira Machado R$ 831.100,00; 
Rio Formoso R$ 1.236.253,00; 
Gomes Machado um montante 
de R$ 204.812,25; A empresa 
RJ Mineração R$ 143.782,60 
e a CMT-Castro Moura R$ 
1.043.691,87. Um total de R$ 
5.281.964,93. 

De acordo com a Prefeitura, 
as obras de recuperação das 
estradas foram realizadas nas 
localidades de Melado, Barbo-
sa, Poço do Brejo, São Manuel, 
Gatos, Melância, Barra do 
Lageado, Fundão, Estrada da 
Colônia, Barrinha, Barriguda, 
dentre outras comunidades 
pequenas. 

Mais de 70% dos recursos 
destinados as estradas nesta 
localidade e a população de 
Jaborandi não tem conheci-
mento que as referidas empre-
sas prestaram serviços nessas 
localidades, exceto na região 
do cerrado! "Sede da empresa 
não existe", garante uma mo-
radora. 

Isto é um forte indício que 
leva a suspeitar que realmente 
exista uma parceria entre a ad-
ministração pública municipal 
e as empresas citadas.

Abastecimento de água na comu-
nidade do melado – Com rela-
ção ao abastecimento de água 
na comunidade do Melado, a 
Prefeitura foi quem executou 
os serviços. Os canos, bombas, 
tubos dentre outros materiais 
foram comprados com dinhei-
ro do município, um valor su-
perior a R$ 100 mil. Na aber-
tura das valas foram usadas 
máquinas da Prefeitura, bem 
como funcionários para a exe-
cução de toda a obra. A caixa 
usada para o armazenamento 
da água foi reutilizada, ou seja, 
a antiga caixa da Codevasf. Em 
seguida foi feito um contrato 
de R$ 140.757,27 e efetuado 
os pagamentos para a empresa 
‘Construtora Cyntia LTDA’.

SUSPEITA DE FRAUDE 
Em CONCURSO 
PúBLICO

Em uma tentativa de driblar 
a lei e enganar a população de 
Jaborandi, o prefeito do muni-
cípio, Assuero Alves de Oliveira 
nomeou no dia 06 de janeiro 
de 2016, conforme portaria 
N° 1318/2016, a secretária de 
Saúde, Márcia Ramos da Silva, 
(conhecida como Marcinha de 
Nanúbio), para exercer o cargo 
de enfermeira junto a secreta-
ria de Saúde do município. 

O Concurso Público em 
questão - edital N°01/2011 já 
estava fechado, ou seja, não 
havia mais nenhuma vaga a 
ser preenchida, a não ser em 
caso de desistência dos pri-
meiros colocados, mas mes-
mo assim, não seria a senhora 
Márcia Ramos a ocupar a vaga, 
pois a mesma não obteve uma 
boa colocação. Esse é um dos 
casos mais recente de irregu-
laridade na gestão que se diz 
democrática.  

O concurso em questão, 
promovido em 2011, ofereceu 
quatro vagas para o cargo de 
enfermeiro. Foram três fases, 
todas elas em caráter elimina-

tório,   prova objetiva; prova de 
títulos e psicotécnico. 

Na prova objetiva, Márcia Ra-
mos, que é esposa do vice-pre-
feito do município e na época 
atuava como coordenadora da 
Atenção Básica alcançou a 26° 
posição. Na segunda etapa, 
sendo esta a prova de títulos, 
todos os candidatos que alcan-
çaram média na prova objetiva 
participaram. Márcia Ramos 
da Silva ao concluir essa eta-
pa, ficou no 21° lugar, já sendo 

desclassificada, pois conforme 
o edital 01/2011, só poderia 
participar o dobro do número 
de vagas, ou seja, oito candida-
tos passariam para a próxima 
etapa, sendo que, um dos can-
didatos foi julgado inapto. 

Portanto, na homologação 
foram contemplados somente 
sete candidatos, conforme edi-
tal 09/2012, o edital 10/2012 
e o edital de homologação 
11/2012 e a lista final dos can-
didatos aprovados foi publica-

da. 

Etapas cronológicas da suspeita 
de fraude – Conforme apura-
ção da denúncia, em junho de 
2015 foram chamados os de-
mais candidatos classificados 
e mais três dos não classifica-
dos, ou seja, até a 11ª posição, 
conforme resultado final da 
fase de título. 

Em dezembro de 2015 foi 
publicado no diário Oficial da 
União, a convocação de mais 
dois candidatos, sendo o pri-
meiro ocupante da 12ª coloca-
ção e a senhora Márcia Ramos 
da Silva – atual secretária de 
Saúde que ficou na 21ª colo-
cação da fase de título, pas-
sando na frente dos demais 
candidatos que obtiveram me-
lhor colocação.

Em publicação no Diário Ofi-
cial do Município do dia 28 de 
janeiro, o prefeito de Jaboran-
di, Assuero de Oliveira exone-
ra Márcia Ramos do cargo de 
secretária de Saúde do muni-
cípio, conforme decreto 1.631-
A/2016, no dia 05 de janeiro de 
2016. No dia 06/01/2016, con-
forme portaria N° 1318/2016, 
Márcia foi nomeada para 
exercer o cargo de enfermeira 
junto a secretaria de Saúde do 
município de Jaborandi. No dia 
07/01/2016, após a suposta 
ação fraudulenta no concurso, 
Márcia retomou ao cargo de 
secretária de Saúde por força 
do decreto 1632/2016, publi-
cado no Diário Oficial do Muni-
cípio de Jaborandi, também no 
dia 28 de janeiro de 2016.

Portanto está confirmada a 
nomeação da primeira servi-
dora pública do município de 
Jaborandi, que não foi apro-
vada em nenhum concurso 
público. Fez dois concursos, 
mas não foi classificada em 

nenhum dos dois.
“A Justiça determinou que 

a 9ª colocada não teria direi-
to de ocupar uma das vagas, 
alegando que a mesma não 
teria alcançado a colocação, 
mas mesmo assim, a senhora 
Márcia, agindo de má fé feriu 
os princípios constitucionais 
e não mediu esforços para 
fraudar o concurso e auto se 
beneficiar, prejudicando não 
só pessoas, mas o princípio da 
moralidade que foi implantada 
nos últimos concursos públi-
cos no município de Jaboran-
di”, disse um dos entrevistados 
que preferiu não ser identifica-
do.

Secretária, prefeito, chefe 
do setor pessoal tem conhe-
cimento dessa vergonhosa 
fraude que está manchando 
profundamente a imagem do 
município, tendo o conheci-
mento da determinação da jus-
tiça, mas mesmo assim deu-se 
um jeito de manipular o con-
curso, desrespeitando o núme-
ro de vagas previsto no edital e, 
principalmente os candidatos 
que alcançaram uma melhor 
colocação.   

 “Diante dos fatos expostos, 
só nos leva a crer que todas as 
suspeitas de fraudes na Saúde 
são verídicas. A fraude foi pla-
nejada e executada por várias 
pessoas, uma vez que envol-
vem inúmeros documentos e 
em diversos setores”, disse um 
morador.

Segundo os vereadores en-
trevistados, muitas denúncias 
já foram feitas e até agora 
nada foi feito, ficando somen-
te no papel. "Estamos de mãos 
atadas sem poder fazer nada 
com essa omissão da justiça”, 
disse um dos  vereadores. 

Outro parlamentar frisou 
que o intuito é apenas favo-
recer o grupo político se es-
quecendo do município e que 
a crise de falta de vergonha, 
caráter dos políticos é que traz 
esse desfecho no município, 
sendo esta a maior crise. “O 
dinheiro está indo pelo ralo, e 
o povo sem os benefícios”, de-
sabafou. 

Outro vereador disse ter per-
cebido que o trabalho não iria 
fluir logo no início, assim que 
foi formada a equipe de tra-
balho. “O intuito era somente 
saquear os cofres públicos”, 
disse o vereador. 

Uma moradora que preferiu 
não ser identificada mostrou-
se indignada com a situação. 
“Enquanto o município passa 
por dificuldades outros usu-
fruem do dinheiro público e 
ninguém faz nada, não fiscali-
zam”, disse.

A equipe de reportagem do 
Jornal Gazeta do Oeste en-
trou em contato com o atual 
prefeito de Jaborandi, Assuero 
Oliveira via e-mail para obter 
esclarecimentos acerca da de-
núncia, mas não obteve suces-
so. Em uma última tentativa 
o jornal tentou contato com o 
secretário de Administração, 
Porfílio Fogaça que se restrin-
giu apenas em confirmar o re-
cebimento do e-mail. 

Não há dúvida que o mensa-
lão e o atual escândalo da Pe-
trobrás, que sangraram o país 
em bilhões de dólares, não 
contribuem para a conscienti-
zação da sociedade brasileira 
sobre esse nefasto fenômeno, 
pois esse dilema se repete em 
inúmeros órgãos públicos, a 
exemplo do caso citado, tra-
vando assim a melhoria da 
nação. Cabe agora a apuração 
dos supostos crimes.
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Prefeitura contrata empresas e o trabalho é feito pela própria Prefeitura

Prefeito Assuero de Oliveira e a secretária de Saúde Márcia Ramos
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dos espaços já foram comer-
cializados e devemos fechar 
em 100% ainda no início de 
2016”, disse.

Realizada pela Associação 
de Agricultores e Irrigantes 
da Bahia (Aiba), a Bahia Farm 
Show 2016 acontecerá de 24 
a 28 de maio em Luís Eduardo 
Magalhães (BA). Os interessa-
dos em expor podem procurar 
o setor comercial da Feira atra-
vés do e-mail comercial@bah-
iafarmmshow.com.br ou pelos 
telefones (77) 98813.1287 – 
(11) 94761-4616.

Novos expositores apostam na Bahia Farm Show 2016
Ascom Aiba

U
ma oportunidade para 
falar sobre novidades 
e qualidades de seu 
produto ou serviço dire-

tamente para um cliente que 
sabe o que quer e está dispos-
to a investir. Este é o principal 
motivo que tem atraído novos 
expositores para a Bahia Farm 
Show 2016, maior feira de tec-
nologia agrícola e negócios do 

Norte-Nordeste do país e tam-
bém do Matopiba.

Independente do tamanho 
do investimento que seja feito 
na Bahia Farm Show 2016, o 
expositor sempre terá bons re-
sultados de mídia e vendas. E 
foi justamente a repercussão 
nacional da Feira que atraiu a 
Netafim Brasil. Com sede em 
Ribeirão Preto (SP), a empre-
sa apresentará soluções de 
irrigação localizada, ou seja, 

gotejamento e micro asper-
são, para aumentar a produ-
tividade com menos recursos 
de água e energia. A analista 
de marketing da Netafim, Fla-
via Souto, explicou o motivo 
para investir na Feira, apesar 
dos tempos de crise. “A Bahia 
Farm Show acontece na nova 
fronteira agrícola do Brasil, 
onde os investimentos para 
aumento de produtividade vão 
ocorrer nos próximos anos”.

Os bons resultados obtidos 
na Bahia Farm Show 2015 fi-
zeram com que os donos da 
BSB Construtora e Incorpora-
dora, localizada no município 
de Luís Eduardo Magalhães 
(BA), resolvessem ampliar a 
participação do grupo na Fei-
ra em 2016. 

Eles trarão também a imobi-
liária 2GF Imóveis como aposta 
do grupo, no público que tra-
balha com o agronegócio. “O 

objetivo é divulgar nossos pro-
dutos no maior e mais impor-
tante evento de agronegócio da 
região, tendo a oportunidade 
de levantar grandes negócios”, 
afirmou Frederico Zapponi, só-
cio-diretor da 2GF Imóveis.

A seis meses da realização 
da Bahia Farm Show, a pro-
cura por espaços tem sido tão 
grande que o presidente da 
Bahia Farm Show, Júlio Cézar 
Busato, já comemora.  “85% 

A Bahia Farm Show 2016 acontecerá de 24 a 28 de maio em luís Eduardo magalhães

LuÍS EDuARDO mAGALHÃES

maior alívio dessas pessoas 
é não ter mais que pagar alu-
guel, algo que, na maioria das 
vezes, compromete grande 
parte do orçamento mensal. 
Com a nova prestação do Mi-

minha Casa minha Vida 
beneficia 500 famílias

Cheilla Gobi

O 
Programa Minha Casa 
Minha Vida do governo 
federal entregou no dia 
03 de fevereiro, em Luís 

Eduardo Magalhães, Oeste da 
Bahia, 500 novas unidades 
habitacionais no Residencial 
Solar dos Buritis. O empreen-
dimento recebeu investimento 
de R$ 25 milhões.

O evento contou com a pre-
sença do prefeito Humberto 
Santa Cruz, do vice-governa-
dor da Bahia, João Leão, da 
ministra das Mulheres, Igual-
dade Racial e Direitos Huma-
nos, Nilma Lino, e do superin-
tendente da Caixa Econômica 
Federal, Francisco Ricardo da 
Silveira, além de outras auto-

A entrega aconteceu simultaneamente em três 
cidades na Bahia, além de outros estados, como São 
Paulo, Ceará, maranhão e Paraná, com transmissão 
para todos os locais de inauguração

ridades locais e regionais.
A entrega aconteceu simul-

taneamente em oito cidades 
do país. A presidente da re-
pública, Dilma Rousseff, de 
Indaiatuba, São Paulo, acom-
panhou via satélite as soleni-
dades de entrega de moradias 
nos municípios de Timon/MA, 
Caucaia/CE, Jundiaí/SP, Cam-
po Mourão/PR, Camaçari/BA, 
Salvador/BA, e Luís Eduardo 
Magalhães/BA. 

No total foram inauguradas 
7.840 unidades habitacionais 
no Brasil beneficiando mais 
de 31 mil pessoas, com renda 
mensal de até R$ 1,6 mil. Fa-
mílias como a de Paula Itana 
Silva, de 27 anos, que vai mo-
rar no Residencial Solar dos 
Buritis, com os três filhos. O 

nha Casa Minha Vida, já é 
possível fazer planos com o di-
nheirinho que vai sobrar. “Foi 
um momento muito esperado! 
Eu pagava 330,00 de aluguel, 
agora vou pagar apenas, R$ 25 
reais. Vou viver mais aliviada 
e comprar o que antes eu não 
podia. Estou muito feliz!” co-
memora Paula. 

Para o superintendente da 
Caixa Econômica Federal, 
Francisco Ricardo da Silveira, 
os empreendimentos são fru-
tos de parceria dos governos 
federal, estaduais e municipais 
e conta com o apoio da Caixa 
Econômica para proporcionar 
uma condição de vida melhor 
às famílias de baixa renda. “Te-
nho certeza que a ansiedade 
foi grande, foram dois anos de 
espera, desde o primeiro mo-
mento quando se inscreveram 
no programa, portanto, cuidem 
destes imóveis que a partir de 
hoje passam a ser de vocês”, 
disse Francisco. 

De acordo com o prefei-
to Humberto Santa Cruz, a 
conquista da casa própria é o 
maior dos sonhos realizados 

pelos novos moradores. “Hoje 
500 famílias vivem um mo-
mento especial, a realização 
do sonho da casa própria. A 
partir de agora vocês terão 
moradias dignas, graças ao 
Minha Casa Minha Vida. Que 
essa chave não abra apenas 
uma porta e sim um novo ca-
minho de felicidade, um cami-
nho de dias melhores”, enfati-
zou Santa Cruz. 

A ministra das Mulheres, 
Igualdade Racial e Direitos 
Humanos, Nilma Lino ava-
liou as unidades e garantiu 
excelência. “É uma estrutura 
excelente, as pessoas estão 
dignamente sendo acolhidas 
em suas casas próprias”, disse 
a ministra, destacando ainda o 
projeto “Técnico Social”, rea-
lizado pela Prefeitura de Luís 
Eduardo Magalhães, através 
da secretaria de Ação Social, 
que acompanha as famílias 
beneficiadas pelo programa. 

ESTRUTURA
As unidades do conjunto 

habitacional Solar dos Buri-
tis possuem área privativa de 

47,30m², divididos em dois 
quartos, sala, banheiro, co-
zinha e área de serviço, com 
piso cerâmico em todos os am-
bientes, além de infraestrutu-
ra de lazer e intervenções em 
urbanização, como pavimen-
tadas, redes de água, esgota-
mento sanitário, drenagem e 
energia elétrica, construídas 
com recursos do Programa de 
Aceleração do Crescimento 
(PAC).  As unidades estão ava-
liadas em R$ 50 mil, cada. 

Com as 500 unidades habi-
tacionais do Solar dos Buri-
tis, sendo 15 delas adaptadas 
para deficientes, o prefeito 
Humberto Santa Cruz forma-
liza 2.262 moradias populares 
entregues em Luís Eduardo 
Magalhães, através do progra-
ma “Minha Casa, Minha Vida”.

A presidente parabenizou os 
brasileiros que receberam as 
chaves e afirmou que a che-
gada das moradias é resultado 
do esforço do governo federal 
em utilizar parte dos impos-
tos pagos pelo povo brasileiro 
para cuidar de um dos maiores 
patrimônios do país. 

hoje 500 
famílias vivem 
um momento 
especial, a 
realização do 
sonho da casa 
própria”
humberto Santa Cruz
PREFEITO DE LUíS 
EDUARDO MAGALHÃES

REPRODUÇÃO

CHEILLA GOBI

O empreendimento recebeu investimentos de R$ 25 milhões

A bahia Farm Show 2016 acontecerá de 24 a 28 de maio em luís Eduardo Magalhães
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não tenho 
dúvida que 

este carnaval 
ficará marcado 

pela alegria e 
tranquilidade" 

 
Eures Ribeiro

PREFEITO DE BOM JESUS DA LAPA

BOm JESuS DA LAPA

Foliões se contagiam com a 
alegria do Lapa Folia

Cheilla Gobi

A 
animação tomou conta 
no município de Bom 
Jesus da Lapa durante 
o Lapa Folia 2016, nos 

dias 28, 29, 30 e 31 de janeiro. 
Milhares de foliões lapenses 
e visitantes se divertiram com 
os desfiles dos blocos oficiais, 
alternativos e também de rua. 
Os shows com os artistas na-
cionais e regionais abrilhan-
taram os quatro dias da festa, 
mantendo assim, a tradição do 
melhor Carnaval fora de época 
do interior da Bahia. 

Para a realização da festa, 
a Prefeitura de Bom Jesus da 
Lapa contou mais uma vez 
com a Parceria Público-Priva-
da (PPP). Segundo a organi-
zação do evento, foram inves-
tidos cerca de R$ 2 milhões, 
incluindo toda a programação, 
além de gastos com infraes-
trutura. O Lapa Folia este ano 
contou ainda, com três gran-
des blocos oficiais e pelo me-
nos 15 alternativos, além dos 
blocos infantis, todos no mes-
mo circuito.

Evidentemente o ponto alto 
da folia aconteceu nas noites 
de sábado (30) com os shows 
de Margareth Menezes (con-
tratação da Prefeitura), Psirico 
(Bloco10) e Parangolé (Bloco 
Paquera) e no domingo (31), 
com o show mais esperado, 
– Wesley Safadão. Daniela 
Mercury e Neto LX também se 
apresentaram no último dia da 
folia (31). 

Os foliões também se diver-
tiram nos camarotes Lapa Mix, 
com Seu Maxixe, Duas Medi-
das e Danniel Vieira e o Paque-
ra Mix com Fernanda Portilho, 
É o Than, Marcia Felipe, Torres 
da Lapa e DJ Samira. Estima-
se que mais 70 mil pessoas 
participaram das noites de 
festas.

“Bom Jesus da Lapa está de 

Blocos, cordões, bandas e camarotes fizeram a alegria do Carnaval 2016 
em Bom Jesus da lapa que foi marcado pela tranquilidade e segurança 

no principal circuito da folia
parabéns pela micareta. Foi 
com certeza, um grande in-
vestimento na cultura”, disse 
o folião ítalo Rodrigo. 

O MíSTICO E O RElIGIOSO
A cultura carnavalesca de 

Bom Jesus da Lapa dividiu o 
espaço pelo o terceiro ano con-
secutivo com uma ação evan-
gelística. O Ministério Winter 
e Alessandra, do pastor Win-
ter do Nascimento da Rocha e 
sua esposa, Alessandra Alves 
da Silva Rocha, através de es-
tratégia inovadora atraíram a 
atenção dos foliões com um 
evangelismo mais arrojado, fa-
zendo barulho e alcançando vi-
das literalmente, com músicas 
cristãs em ritmo de axé.

De acordo com informações 
do pastor, trata-se de uma ação 
evangelística, e não um even-
to evangélico. De acordo com 
a história de vida de Winter e 
Alessandra, eles deixaram os 
trios elétricos do mundo após 
serem convertidos e passaram 
a utilizar aquela estrutura de 
outra forma, para edificar e 
divulgar o Evangelho. 

“O nosso desafio no meio 
de um carnaval é o mesmo 
desafio de um semeador, nós 
não sabemos qual semente vai 
germinar e crescer. A semente 
cai em muitos terrenos, em di-
versos corações, mas cai tam-
bém numa terra boa, e quando 
isso acontece o nome de Jesus 
é glorificado!” disse Winter em 
sua página do facebook. 

De acordo com o prefeito 
de Bom Jesus da Lapa, Eures 
Ribeiro, a ação é uma iniciati-
va própria do Ministério e não 
tem custo algum para o muni-
cípio. 

SEGURANÇA
O Carnaval 2016, de Bom 

Jesus da Lapa foi marcado 
pela tranquilidade e pela ale-
gria. Durante os quatro dias 
de folia não foram registrados 
nenhum homicídio ou outro 
crime grave ligado aos feste-
jos carnavalescos. Cerca de 
400 policiais garantiram a se-
gurança dos foliões que curti-
ram o Lapa Folia. A segurança 
foi intensificada todos os dias 
e o efetivo contou ainda com 
postos fixos no circuito. 

De acordo com informações 

da equipe organizadora do 
evento, a Polícia Militar e a Po-
lícia Civil, juntamente com a 
equipe de segurança particu-
lar, garantiram toda tranquili-
dade aos milhares de pessoas 
que se divertiram nas noites 
de folia. 

“Não tenho dúvida que este 
carnaval ficará marcado pela 
alegria e tranquilidade. O 
evento foi altamente positivo 
onde as famílias e os visitan-
tes se divertiram com muita 
segurança”, comemorou o 
prefeito Eures Ribeiro.
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Shows com artistas nacionais e regionais abrilhantaram os quatro dias da festa

Prefeito fez questão de prestigiar todas as noites

Cerca de 70 mil pessoas participaram do lapa Folia


