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O caminho aberto para 
o impeachment da 
presidente Dilma

Depois da 
fragorosa derrota 
no Plenário da 
Câmara Federal, a 
presidente Dilma 
Rousseff, aguarda 
apenas o veredito 
final do Senado 
Federal

Governo lança protocolo para 
reduzir cesáreas

O ministério da Saúde 
lançou um protocolo para 
incentivar o parto normal e 
reduzir o número de cesaria-
nas desnecessárias no Bra-
sil. O Protocolo Clínico de 
Diretrizes Terapêuticas para 
Cesariana, publicado no 
Diário Oficial da União no 
dia 28 de março e divulgado 
no dia 4 de abril, traz os pa-
râmetros que devem ser se-
guidos pelas Secretarias de 
Saúde dos Estados, Distrito 
Federal e municípios.

A cesariana já é a prin-

cipal via de nascimento do 
Brasil, chegando a 55% dos 
partos realizados no geral e 
a 84,6% na rede privada. No 
sistema público, a taxa é de 
40%, mas ainda é conside-
rada preocupante pelo go-
verno. Segundo o secretário 
de atenção à saúde, Alberto 
Beltrame, o Brasil vive uma 
“epidemia de cesáreas”. 
Segundo o ministério, é 
obrigatório que os médicos 
informem às gestante sobre 
os potenciais riscos e even-
tos adversos da cirurgia.

Governo Federal quer elevar 
impostos em 2017

mesmo na remota hipóte-
se de o Congresso Nacional 
aprovar a recriação da Con-
tribuição Provisória sobre a 
movimentação Financeira 
(CPmF), o governo vai tentar 
aumentar impostos, sobre-
tudo os que incidem sobre a 
renda, a partir de 2017.

As propostas deverão ser 
encaminhadas ao Congres-
so Nacional ainda neste se-
mestre. Os estudos vão na 
direção de tornar a tributa-
ção pelo Imposto de Ren-
da da Pessoa Física (IRPF) 
mais progressivo, mirando 
nas rendas mais elevadas. 
A ideia é criar mais faixas e 
alíquotas. As modificações 
deverão atingir ainda as 
pessoas jurídicas mas, tam-

bém nesse caso, o alvo são 
as altas rendas. O governo 
vai cobrar mais das pessoas 
que recebem salário como 
se fossem empresas. 

A proposta de reforma 
do PIS/Cofins, discutida há 
alguns anos pelo governo, 
está praticamente pronta. 
Esse é o tributo mais com-
plexo do sistema brasileiro, 
e a proposta simplifica a for-
ma como ele é calculado. A 
equipe econômica vem tra-
balhando em ritmo acelera-
do para apresentar ao Con-
gresso Nacional as medidas 
de ajuste nas contas públi-
cas que considera necessá-
rias, ainda que a possibili-
dade de aprovação delas, no 
momento, seja muito baixa.

Metade dos casos de gripe no 
Brasil já é de H1N1

O vírus H1N1 já é respon-
sável por metade dos casos 
de gripe registrados no país, 
afirmou o diretor de Vigilân-
cia de Doenças Transmissí-
veis do ministério da Saúde, 
Cláudio maierovitch. Do total 
comprovado para influenza 
em análises laboratoriais, 
50% apresentam a infecção 
por essa variação do vírus, 
responsável por uma pande-
mia em 2009.

A alta é registrada em um 
período em que a população 
ainda está suscetível. Bole-
tim divulgado ontem mostra 
que o subtipo influenza A já 
provocou, apenas nos pri-

meiros três meses deste ano, 
71 mortes – quase o dobro do 
que foi registrado no ano de 
2015 (36). Os casos também 
subiram de forma expressiva. 
Até agora, foram 444 notifi-
cações de Síndrome Respira-
tória Aguda Grave (SRAG) – o 
triplo de todo 2015.

Além do aumento de pa-
cientes atingidos, a doença 
se espalha pelo país – 15 
Estados registram infecções 
provocadas pelo vírus, dois a 
mais do que há duas sema-
nas. Não há ainda uma ex-
plicação. Uma das hipóteses 
para o surto de gripe fora de 
época é a condição climática.

Caixa encontra indícios de 
fraude em loteria federal

Atas sigilosas do Conselho 
de Administração da Caixa 
Econômica Federal revelam 
suposta fraude em paga-
mento de prêmios da loteria 
federal e indícios de lava-
gem de dinheiro por parte de 
ganhadores desses prêmios. 
Conselheiros debateram o 
assunto por pelo menos três 
vezes em 2014, conforme 
registrado em atas confiden-
ciais obtidas pelo GlOBO.

O documento mostra que 
eles trataram das comunica-
ções feitas ao Conselho de 
Controle de Atividades Fi-

nanceiras (Coaf), vinculado 
ao ministério da Fazenda, no 
semestre anterior, dentro da 
“rotina de prevenção à lava-
gem de dinheiro”. O tópico 
menciona 248 “movimenta-
ções atípicas”. “Em continui-
dade, (foram) comunicadas 
àquele Conselho 103 ocor-
rências envolvendo ganhado-
res de prêmios de loteria”, re-
gistrou a ata. Os conselheiros 
trataram de um relatório de 
controles internos, também 
referente ao segundo semes-
tre de 2013 e relatado pela 
vice-presidência de Riscos. 

NO MEIO DE UMA tempes-
tade, baixa popularidade, en-
fraquecida politicamente e 
acuada por todos os lados, só 
um milagre dos deuses pode 
salvar o mandato da presi-
dente Dilma Rousseff.

Para qualquer governo pre-
sidencialista, uma derrota do 
tamanho da que Dilma sofreu 
na Câmara dos Deputados, 
impõe uma pergunta central: 
qual a estratégia de sobrevi-
vência que Dilma e seu cria-
dor devem usar para barrar 
o processo no Senado Fede-
ral, depois dessa devastação 
política, já que o trabalho 
do seu criador e articulador 
informal, promovido de um 
quarto de hotel não surtiu 
efeito para impedir que sua 
afilhada política sofresse 
uma fragorosa derrota no 
plenário da Câmara? 

Políticos, dirigentes parti-
dários e governadores, que 
não eram hóspedes do local, 
foram vistos com tanta fre-
quência, no luxuoso hotel 
que em alguns momentos era 
possível confundir o espaço, 
com uma extensão do Palá-
cio do Planalto, um verdadei-
ro balcão de negócio e o mais 
incrível, o governo não con-
seguiu um terço dos votos.

Na hora de declarar o voto 
a favor ou contra o impeach-
ment, demagogicamente e 
usando o costumeiro fisiolo-
gismo, muitos parlamentares 
lembraram-se da família, das 
esposas, maridos, dos filhos, 
da sogra, dos netos e até dos 
moradores de rua. 

O plenário estava cheio. 
Dos 513 deputados, só dois 
faltaram: Clarissa Garoti-
nho, grávida de nove meses, 
e Aníbal Gomes, com a colu-
na operada. No processo de 
votação, teve de tudo. Vaias, 
aplausos, gritos e surpresas 
também. O deputado mauro 
lopes, por exemplo, recém-
nomeado ministro da Aviação 
Civil, que pediu licença para 
votar a favor da presidente 
Dilma, votou pelo afasta-
mento da presidente.

A empolgação da deputada 
federal Raquel muniz, que ci-
tou a honestidade do prefeito 
da cidade mineira de montes 
Claros, Ruy muniz, marido 
dela, na hora de anunciar o 

voto, durou pouco, Ruy foi 
preso pela Polícia Federal na 
manhã seguinte, por suspei-
ta de corrupção. E para não 
dizer que não falei das flores, 
aquela cuspida do deputado 
Jean Wyllys no seu arque ri-
val deputado Jair Bolsonaro, 
que ainda vai render muito.  

Também durante a votação, 
muitos deputados criticaram 
diretamente o mediador do 
processo, o deputado e pre-
sidente da Câmara, Eduardo 
Cunha. Cunha que é também 
alvo de processos no Con-
selho de Ética da Câmara 
Federal, que se arrastam há 
meses, graças as manobras e 
à ajuda de seus aliados, o que 
já é considerado o mais longo 
da história, mas agora que o 
impeachment de Dilma Rou-
sseff seguiu para o Senado, 
muitos acham que Eduardo 
Cunha, que é um verdadei-
ro crápula e sem moral, está 
com os dias contados e é bom 
que seja assim, ele deve satis-
fações à sociedade, das suas 
contas no exterior, das propi-
nas que recebeu e tudo isso 
precisa também ser esclareci-
do, assim como as  denúncias 
de outros na mesma situação.

O resultado, no entanto, 
pegou o Planalto de sur-
presa e atingiu até as mais 
pessimistas previsões dos 
governistas. Os petistas não 
aceitam a verdade, nem o 
resultado, e se defendem 
dizendo que é “golpe”, mas 
precisam entender que o 
Brasil é dos brasileiros e não 
do PT.

Aceitar a tese de que seria 
um golpe o afastamento de 
Dilma, por meio do impeach-
ment, é admitir que o Supre-
mo Tribunal Federal partici-
paria de uma ação de cunho 
político contra princípios 
constitucionais.

Na estratégia de defesa e 
nas ações de agitação e pro-
paganda de um PT e de uma 
presidente acuada no Planal-
to, a palavra, “golpe” ganha 
grande relevância. “Golpe” 
é curto, fácil de pronunciar 
e adequado para ser gritado 
em manifestações, mas nada 
tem a ver com a grave crise 
política e moral que passa o 
país, na qual estão atolados 
o PT e Dilma, e muito menos 
com o processo de impeach-
ment da presidente em tra-
mitação no Senado.

Enfim, governo já está em 
campo novamente, na últi-
ma tentativa de inviabilizar o 
processo no Senado, a ordem 
é negociar até os últimos 
momentos o apoio de parti-
dos e aliados para não sofrer 
uma derrota ainda maior no 
Senado, mas pelo andar da 
carruagem será o mesmo que 
enxugar gelo.
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EMPREGO

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 Paraíso, na cidade de Luís Eduardo 
Magalhaes/BA.

VAGAS PARA PESSOAS 
PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA
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REPRODUÇÃO

CHEIllA GOBI

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

12ª edição da Bahia Farm show 
acontece de 24 a 28 de maio

Cheilla Gobi

a 
12ª edição da Bahia 
Farm Show, maior feira 
de tecnologia agrícola 
e negócios do Norte-

Nordeste do Brasil, que se 
consagra como a vitrine do 
agronegócio será realizada 
entre os dias 24 a 28 de maio, 
no Complexo Bahia Farm, em 
luís Eduardo magalhães e a 
expectativa é receber cerca de 
70 mil visitantes de diversas 
regiões do Brasil. A área des-
tinada à feira é de 102 mil m², 
totalmente asfaltada.

Os detalhes e novidades da 
feira foram apresentados du-
rante uma coletiva à impren-
sa, conduzida pelo presidente 
da Bahia Farm Show, Júlio 
Cézar Busato, pela coordena-
dora da Feira Rose Cerrato e o 
diretor geral Odacil Ranzi, no 
dia 17 de março, no município 
que sedia o evento.

Atualmente, a Bahia Farm 
Show está entre os três maio-
res eventos de tecnologia 
agrícola do Brasil. Para a 12ª 
edição, a Feira contará com 
cerca de 200 expositores re-
presentando 600 marcas. 
Além disso, estarão reunidos 
quatro agentes importantes: 
os políticos; as instituições 
financeiras, trazendo condi-
ções de financiamento melho-
res do que ao longo do ano; os 
expositores, que trazem seus 
produtos; e o agricultor que 
vai buscar a tecnologia que 
possa levar sua propriedade a 
ter melhor produtividade com 
economia. 

Esta edição de 2016, pro-
mete manter o mesmo fatu-
ramento de 2015, quando foi 
movimentado R$ 1,033 bilhão 
em vendas e negócios do se-
tor agrícola, devido à crise 
econômica e política, além da 
estiagem que assolou o ma-
topiba e reduziu o poder de 
investimento dos agricultores.

“Estamos em um ano difícil, 
problemas econômicos, políti-
cos e de estiagem que atingi-
ram o mercado, portanto, não 
há esperança em alcançarmos 
números maiores do que os 
já conquistados, mas vamos 
dá o nosso melhor para man-
termos”, disse o presidente 
da Aiba e presidente da Bahia 
Farm Show, Júlio Cézar Busato.

O presidente destaca ainda, 
que a Bahia Farm Show é hoje 
referência no que diz respei-
to a novidades tecnológicas 
e informação para o produ-
tor rural, discutindo temas e 
apresentando inovações que 
podem trazer mais eficiência 
e produtividade para o agro-
negócio. “Em meio a crise, 
estamos nos reinventando e 

Maior feira de tecnologia agrícola do Norte-Nordeste terá em sua programação, além de lançamentos 
de inovações tecnológicas em máquinas e produtos, palestras, minicursos, serviços e leilão. Uma 

grande vitrine para os expositores e um show de tecnologia para o agricultor

espero que tenhamos bons 
negócios”, disse Busato.

A Bahia Farm Show é refle-
xo da força da última fronteira 
agrícola do país – o matopiba, 
e está entre as três maiores do 
país em volume de negócios. 
Com infraestrutura moderna 
e dinâmica, a feira oferecerá 
o que há de mais moderno 
em máquinas e implementos 
agrícolas; sementes, fertili-
zantes e defensivos, lança-
mentos de novas variedades 
para diversas culturas, ações 
socioambientais, entre outras 
atividades. Instituições finan-
ceiras também irão participar 
com linhas de crédito e finan-
ciamento voltadas para o pro-
dutor rural.

“A feira está a cada ano mais 
bonita, organizada, e cada vez 
mais crescente”, destacou o 
diretor geral da Bahia Farm 
Show, Odacil Ranzi.

Para a edição 2016, a Bahia 
Farm amplia a área de exposi-
ção, de 98 mil m² para 102 mil. 
Em 2015 foi inaugurada uma 
praça, criando um novo vetor 
de crescimento. Assim, o com-
plexo passa a possuir duas 
praças: a das Bandeiras e a do 
Coreto. Na Central de Atendi-
mento ao Expositor (Caex) fica 
a equipe administrativa da 
feira. No local, também estão 
instalados o posto médico e a 
sala de imprensa. A feira ain-
da oferece ruas cobertas, res-
taurantes, redes hidráulicas e 
elétricas, e segurança.

“Apesar da crise, os expo-
sitores acreditam na força do 
agronegócio. Esperamos que 
as junções das grandes reven-
das e, as instituições finan-
ceiras se revertam em bons 
negócios e que a Bahia Farm 
Show 2016 seja um grande su-
cesso”, disse a coordenadora 

da feira Rose Cerrato.

CApACITAÇÃO
Apresentação de novas tec-

nologias, lançamentos e ino-
vações pertinentes ao agrone-
gócio estão no compromisso 
da organização do evento e 
das empresas participantes, 
além de gerar oportunidades 
de negócios ainda motiva o 
conhecimento, especialmente 
para comerciantes e agricul-
tores da região. 

Em 2015, foram realizadas 
cerca de 30 palestras, cursos 
e seminários, com diversos 
temas de interesse da agri-
cultura empresarial e familiar, 
incluindo o Fórum Canal Rural 
transmitido ao vivo em rede 
nacional. Nesta edição, tam-
bém será oferecida uma ex-
tensa grade de palestras e mi-
nicursos gratuitos durante os 
dias da Bahia Farm Show, com 

diversos temas de interesse 
para a agricultura empresarial 
e familiar.

Um auditório climatizado, 
com recursos audiovisuais e 
capacidade para 108 pessoas 
instaladas. Além de salas para 
10, 24 ou 48 pessoas estarão 
disponíveis para treinamentos 
e realização de atividades pa-
ralelas.

“Este ano, o tema do Fórum 
será matopiba: potenciali-
dades e desafios. Queremos 
colocar nossa fronteira agrí-
cola em evidência, chamar 
a atenção do poder público 
e de investidores. Queremos 
propor um intercâmbio de co-
nhecimento e tecnologia, tra-
zendo o que temos de melhor 
e levando dos demais estados 
do matopiba o que eles têm 
de contribuição para o agro-
negócio da Bahia”, explicou o 
presidente.

lEIlÃO
Assim como em 2015, a 

Bahia Farm Show contará no-
vamente com leilão de gado. 
No ano passado foram arre-
matados 500 bezerros com 

alto padrão genético, soman-
do um total de R$ 600 mil. O 
leilão atraiu cerca de 300 pe-
cuaristas e vendedores.

Para participar da feira é 
necessário adquirir o ingres-
so que será vendido a R$ 10 
reais. A compra para visitan-
tes estará disponível no lo-
cal, durante a realização do 
evento. O “ingresso solidário”, 
instituído em 2013, terá con-
tinuidade com destinação de 
R$ 2 de cada entrada vendida, 
para o Hospital do Oeste (HO).

De acordo com o prefeito 
de luís Eduardo magalhães, 
Humberto Santa Cruz, a cida-
de tem muito a ganhar com a 
realização do evento. “Tenho 
muito orgulho em ser prefei-
to da capital do agronegócio. 
Acredito que a crise veio real-
mente para que possamos 
inovar, criar novas oportuni-
dades e superar todos os pro-
blemas que estamos vivendo. 
A Bahia Farm Show é uma 
conquista, um orgulho é uma 
realidade. A nossa cidade tem 
muito a ganhar com a feira”, 
disse o prefeito.

A Bahia Farm Show é or-
ganizada pela Associação de 
Agricultores e Irrigantes da 
Bahia (Aiba), e conta com o 
apoio da Associação Baiana 
dos Produtores de Algodão 
(Abapa), Associação Comer-
cial e Empresarial de luís 
Eduardo magalhães (Acelem), 
Fundação Bahia, Instituto 
Aiba, Associação dos Reven-
dedores de máquinas e Equi-
pamentos Agrícolas do Oeste 
da Bahia ltda (Assomiba), 
Passaredo, Sindicato Rural 
e Prefeitura de luís Eduardo 
magalhães.

presidente da Abapa Celestino Zanella, prefeito Humberto Santa Cruz, diretor geral da bahia Farm Show Odacil Ranzi, presidente da feira Júlio busato, coordenadora 
da feira Rose Cerrato e o presidente da Assomiba Fábio Martins

Os detalhes e novidades da feira foram apresentados durante uma coletiva à imprensa 

Em meio a crise, 
estamos nos 
reinventando 
e espero que 
tenhamos bons 
negócios”
Júlio busato
PRESIDENTE AIBA
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arival Viana deixa o pp e filia-se no psl

prefeitura entrega unidades habitacionais 
e transforma vida de moradores 

Cheilla Gobi, com informações Ascom

O 
prefeito do município 
de Buritirama, Arival 
marques Viana deixou 
o Partido Progressis-

ta (PP) e se filiou no Partido 
Social liberal (PSl), que tem 
como presidente da legenda 
no estado, o deputado esta-
dual marcelo Nilo, durante 
evento que aconteceu no dia 
18 de março, no espaço do 
Terraço Night Club. Além de 
Arival, os vereadores Clau-
dionor Oliveira, Celso Ribeiro 
dos Santos e, importantes 
lideranças políticas de Buri-
tirama também se integraram 
ao partido.

Exercendo o seu quinto 
mandato, Arival Viana é um 
dos mais respeitados gestores 
da Bahia, também considera-
do um dos melhores prefeitos 
do estado. Graduado em Ad-

Pedro Nunes

a
pós passar anos viven-
do em um barraco de 
lona, e passando por 
muitas dificuldades, a 

família de marcos Conceição 
da Silva e de Rosinete Borges 
da Conceição teve o sonho da 
casa própria realizado, graças 
a iniciativa da Prefeitura de 
Riachão das Neves, por meio 
da Secretaria de Assistência 
Social e Habitação que inves-
te na melhoria da qualidade 
de vida da comunidade caren-
te do município. As unidades 
habitacionais foram entre-
gues no dia 28 de março.

“Sem dúvida a nossa vida, 
principalmente dos meus 

Presidente do 
PSL no estado, 
o deputado 
Marcelo Nilo 
participou do 
ato de filiação 
do novo 
correligionário 
no Oeste da 
Bahia

Duas famílias que viviam abaixo 
da linha da pobreza foram 
contempladas com unidades 
habitacionais no município de 
Riachão das Neves

ministração, tem uma vasta 
experiência na área, por ser 
um dos precursores da cria-
ção do município de Buritira-
ma. Além dos cinco mandatos 
também conseguiu eleger to-
dos os sucessores.

De acordo com Arival, é um 
marco na história do grupo 
político em Buritirama. Na 
oportunidade anunciou que 
vai para a reeleição e pre-
tende encerrar sua trajetória 
política com ‘chave de ouro’. 
“São 30 anos de política, onde 
eu tive a honra de ser eleito o 
primeiro prefeito de Buritira-
ma. Estou exercendo o meu 

cinco filhos, vai mudar mui-
to. Agradeço à Prefeitura por 
proporcionar esta mudança, 
pois, sofríamos bastante, ain-
da mais em tempos de chuva, 
sem contar ainda com o risco 
que a minha família enfrenta-
va,” disse marcos.

As duas unidades habitacio-
nais foram construídas com re-
cursos próprios do município e 
a meta do governo, Unidos Pela 
Reconstrução é contemplar 
mais famílias que vivem abaixo 
da linha da pobreza.

Rosimeire Borges da Con-
ceição também foi contempla-
da com uma casa. Assim como 
o casal marcos e Rosinete, ela 
também morava em barraco 
de lona, junto com seus cinco 

quinto mandato e quero ser 
prefeito pela última vez, au-
mentando a minha contribui-
ção mais uma vez, desde a 
criação do município”.

Arival que batalhou junto 
com o PP, passa a lutar com o 
PSl, segundo ele, por motivos 
superiores. “Esta campanha 
terá o maior entusiasmo, será 
com muita garra e, se reelei-
to, quero realizar tudo o que 
não pude fazer até agora, com 
muito mais tranquilidade, 
com a aliança que estamos fa-
zendo com o governo o esta-
do. Quero marchar junto com 
o projeto do governador Rui 

filhos. “Agradeço imensamen-
te a Prefeitura de Riachão das 
Neves por se sensibilizar com 
a nossa situação, pois, só Deus 
sabe o quanto estávamos so-
frendo”, comentou Rosimeire.

Durante a entrega das casas 
populares, o prefeito Hamilton 

lima esteve acompanhado 
dos secretários de Desenvol-
vimento Econômico e meio 
Ambiente Junior Nunes, Irlane 
Costa secretária de Educação, 
Itana Arruda, secretária de 
saúde, Clery José, secretário 
de Transportes, e os vereado-

res, Né Velho e Fábio Dias.
“Estou muito feliz por en-

tregar estas casas para estas 
famílias que moravam embai-
xo de barraco de lona e não 
podiam viver dignamente. O 
município de Riachão das Ne-
ves, assim como os demais, 

passa por um momento difícil, 
só que mesmo assim estamos 
fazendo um esforço para dimi-
nuir o sofrimento dessas famí-
lias. A intenção da Prefeitura é 
continuar fazendo mais pelo 
povo carente”, disse o prefeito 
Hamilton lima.

Costa, fazer um mandato di-
ferente, no encerramento da 
minha trajetória política, em 
prol da minha cidade e de sua 
gente”, disse o prefeito.

O deputado e presidente da 
Assembleia legislativa, mar-
celo Nilo deu as boas vindas 
ao novo correligionário, e fa-
lou sobre o fortalecimento da 
legenda no estado ratificando 
o apoio do governador à vinda 
do prefeito Arival Viana para 
um partido da base de apoio.

“Trago um abraço do gover-
nador Rui Costa que pretende 
trabalhar em parceria, porque 
o político é respeitado quan-

do está a serviço do cidadão, 
e governador e prefeito têm 
que trabalhar juntos. O go-
vernador sabe que Arival é o 
melhor prefeito do Oeste da 
Bahia e faz política com mui-
ta paixão, além de ser um óti-
mo administrador”, destacou 
marcelo Nilo.

Fizeram questão de mani-
festar apoio à filiação de Ari-
val ao PSl, o vice-prefeito de 

Buritirama, Judson Ferreira, 
o ex-prefeito, Oslindo Jaco-
bina, presidentes dos parti-
dos políticos de Buritirama, 
Iron marques (PSl), Juliano 
Henrique Viana (PmDB), Pe-
dro Viana (DEm), Geraldo da 
Cruz Junior (PPS), José mar-
cio Teixeira, popular Zezinho 
(PCdoB), vereadores, secre-
tários de governo e socieda-
de civil em geral.

REINAlDO ROlON

PEDRO NUNES

Além de Arival, vereadores e, importantes lideranças políticas de buritirama também se 
integraram ao partido 

Moradora recebe das mãos do prefeito, a chave da casa própria

BURITIRAMA

RIACHÃO DAS nEvES
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eures ribeiro entrega 
quadra poliesportiva na 
zona rural do município 

Da redação

O 
prefeito de Bom Jesus 
da lapa, no Oeste da 
Bahia fez a entrega ofi-
cial da quadra polies-

portiva, no setor 7 do Projeto 
Formoso A.

O novo equipamento, que 
tem a finalidade de oferecer 
um espaço adequado à prá-
tica esportiva e de lazer para 
a comunidade, foi construído 
pela a atual administração 

municipal contendo as me-
didas oficiais, mede 18x32. A 
quadra já está beneficiando os 
moradores da localidade e ad-
jacências. O investimento é de 
aproximadamente R$ 240 mil.

De acordo com o prefeito do 
município, Eures Ribeiro, essa 
foi apenas uma ação de uma 
série de entregas de obras que 
a Prefeitura vem realizando. 
“O objetivo com essas quadras 
é incentivar os jovens à prá-
tica esportiva. muitos ficam 

ociosos por falta de um lugar 
adequado para fazer atividade 
física. Agora, eles têm onde 
frequentar para praticar dig-
namente um esporte. Eu sou 
totalmente favorável à prá-
tica de esporte, que faz bem 
para o corpo e para a mente, 
dá condicionamento físico e 
psicológico, além de propor-
cionar um momento de lazer 
e descontração”, destacou o 
gestor, durante a cerimônia 
de inauguração.

O novo equipamento construído no Setor 7 do 
projeto Formoso teve custo final de  R$ 240 mil

BOM JESUS DA LAPA

prefeitura inaugura 
duas unidades de saúde

Da redação

a 
rede pública de saúde 
de Bom Jesus da lapa, 
no Oeste da Bahia ga-
nhou reforço importan-

te - duas localidades do inte-
rior do município ganharam 
Postos de Saúde da Família 
(PSF). No dia 09 de abril, a 
Prefeitura inaugurou a Uni-
dade Básica da comunidade 
de Bandeira e no dia 10 foi 
entregue a de Pé da Serra. A 
entrega foi feita pelo prefeito 
Eures Ribeiro.

As unidades entraram em 
funcionamento logo em se-
guida, dispondo de atendi-
mento básico e de primeiros 
socorros. A população da zona 
rural não precisa se deslocar 
mais até a sede para ter aten-
dimento médico-hospitalar. 
Cada equipamento mantém 
um técnico de enfermagem, 

de segunda a sexta-feira, apto 
para fazer curativos, aferir 
pressão, entre outros cuida-
dos. Uma equipe multidisci-
plinar, formada por um mé-
dico e um enfermeiro, faz o 
atendimento pré-agendado. 

O secretário de Saúde do 
município, marcelio magno 
está otimista e reforça a im-
portância da abertura das no-
vas unidades para a popula-
ção. Segundo ele, as unidades 
estão totalmente equipadas 
para prestar atendimento. “A 
ideia é aproximar a equipe de 
saúde das comunidades mais 
distantes, para que a popula-
ção só se desloque em caso 
de urgência. A medida, além 
de oferecer um atendimento 
mais digno e humanizado, 
vai desafogar a demanda do 
Hospital Carmela Dutra para 
cuidados básicos”, ressaltou 
magno.

As Unidades de Saúde foram 
inauguradas nas comunidades de 
Bandeira e Pé da Serra. Serviços 
incluem atendimento básico e de 
primeiros socorros
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primeiro passeio ciclístico é 
promovido no município

“pátria educadora” na Bahia? Brejolândia é um exemplo!

Jayme Modesto

c
om objetivo de proporcio-
nar uma interação comu-
nitária e reunir amigos às 
práticas sociais de lazer 

e esporte, o município de Bre-
jolândia, na região Oeste da 
Bahia, realizou no dia 26 de 
março, o 1º Passeio Ciclístico do 
município, no sábado de aleluia. 

Jayme Modesto

a 
“pátria educadora”, tão 
alardeada pelo geren-
ciamento federal, como 
sendo o início de uma 

nova era para a educação no 
país, não passa de mais um 
engodo e mentiras. Quando 
se fala que, no Brasil, o fim 
do poço é apenas mais uma 
etapa, há constatação real 
da situação. mas, não há oti-
mismo que resista à completa 
falta de comprometimento da 
Secretaria Estadual da Educa-
ção da Bahia em sua área de 
atuação. O resultado desse 
caldo de desatinos e incom-
petência, além de enterrar 
de vez a qualidade de ensino 
público em todo e Estado gera 
revolta e insatisfação de pro-
fessores e outros profissionais 
da área.

Na Bahia, a situação dos 
professores é revoltante. Além 
dos efetivos, existem ainda os 
contratados por tempo deter-
minado - Regime Especial de 
Direito Administrativo (REDA) 
e Prestadores de Serviço Tem-
porário (PST’s). Esta última 

Prova contou com cerca de 35 ciclistas, que percorreram 49 quilômetros

O município de Brejolândia, no Oeste da Bahia é um exemplo. O Colégio Estadual Luís Eduardo Magalhães 
vem sofrendo com o descaso do governo, além do sucateamento, faltam profissionais e, para piorar a 

situação, o governo ainda não liberou a contratação de professores e outros profissionais para as escolas

A prova contou com 35 ci-
clistas em média, entre jovens 
e adultos, em um trajeto, que 
liga o povoado Brejão a lagoa 
Nova, também no município 
de Brejolândia. O percurso de 
49 quilômetros teve início por 
volta das 07 horas da manhã 

categoria chegou a ser clas-
sificada pelo ministério Pú-
blico, como uma “aberração 
jurídica”, pois, para estes tra-
balhadores, direitos, como o 
13º salário, férias, vale trans-
porte e vale refeição, simples-
mente não existem. Recebem 
apenas o salário de R$ 873,00, 
ou melhor, recebiam este va-
lor, pois no início do ano a si-
tuação piorou ainda mais.

Segundo a categoria, o ge-
rente de turno, o governador 
Rui Costa, utilizando-se da ve-
lha retórica oportunista, men-
tiu para estes profissionais 
dizendo que transformaria 
todos os PST’s em REDA, mas 
o que aconteceu na verdade 
foi um golpe rasteiro, pois 
ninguém virou REDA e após 
quatro meses de salários atra-
sados, os professores presta-
dores de serviço descobriram 
que receberiam a partir de 
agora, a vergonhosa quantia 
de R$ 11,00 por hora aula.

Quanto a questão estrutu-
ral das escolas, a situação é 
lastimável. muitas unidades 
estão trabalhando sem o bá-
sico, como por exemplo, a 

e terminou com um churrasco 
na casa de um dos organizado-
res do evento, Gilson Crispim.

A pedalada contou ainda 
com a presença do prefeito 
do município, Gilmar Ribeiro, 
que é também um aficiona-
do por bike. “A agitada vida 

merenda escolar e as salas 
de aula superlotadas, com 
ventiladores quebrados. Em 
alguns casos, as aulas são da-
das em outras áreas da escola 
como o refeitório, devido o ca-
lor insuportável.

Um exemplo desse descaso 

que levamos atualmente nem 
sempre nos permite por em 
prática as boas ações sociais 
e de lazer em ampla escala 
que gostaríamos de realizar. 
Esse é apenas o início de um 
projeto”, disse o prefeito.

De acordo com Gefferson 

com a educação, principal-
mente no interior, podemos 
citar o município de Brejolân-
dia, no Oeste da Bahia, onde o 
Colégio Estadual luís Eduar-
do magalhães vem sofrendo 
com o descaso do governo. 
Além do sucateamento, fal-

Elem, organizador do evento, 
o primeiro passeio ciclístico 
de Brejolândia não foi uma 
competição, e sim o início de 
um movimento social e de 
lazer. “Esperamos que a po-
pulação reflita sobre a possi-
bilidade de uma cidade dife-

tam profissionais e, para pio-
rar a situação, o governo ain-
da não liberou a contratação 
de professores e outros profis-
sionais para as escolas, e as 
crianças do município estão 
sendo prejudicadas. 

Segundo a direção das es-

rente, com ênfase no esporte. 
Pretendemos continuar com 
este movimento todos os anos 
trazendo mais pessoas para 
participar e praticar esta im-
portante atividade física e de 
lazer”, afirmou Geffeson.

O passeio ciclístico contou 
com o apoio de Geovane Tei-
xeira e a Prefeitura de Bre-
jolândia.

colas, desde o mês de março, 
as unidades só estão tendo 
aulas até quarta-feira. Ainda 
segundo informações, tam-
bém não tem merenda e até 
o presente momento nunca 
teve uma única aula de quími-
ca, física, inglês, geografia e 
produção de texto. Os pais es-
tão preocupados e revoltados 
com a situação, várias cobran-
ças já foram feitas, mas até o 
fechamento desta edição, a 
Secretaria Estadual de Edu-
cação não se posicionou. Os 
professores lamentam, mo-
bilizaram os pais dos alunos 
para uma manifestação e, por 
incrível que pareça, poucos 
compareceram. 

O saldo de todo esse des-
mando reflete em professo-
res extremamente desvalo-
rizados, mal remunerados, 
trabalhando em escolas com 
pouca ou nenhuma estrutura 
para o desenvolvimento de 
aulas com qualidade, este é o 
retrato da “pátria educadora” 
na educação básica da Bahia, 
esta é a educação que o ge-
renciamento petista oferece 
aos filhos dos baianos.

BREJOLÂnDIA
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pais de alunos protestam
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BAIAnÓPOLIS

CONFIRA A lISTA DOS
hOmENAGEADOS 

Newton Borges, Baltazarino Araújo Júnior, Arthur Maia, 
José Osvaldo Teixeira, João Ademir Webler, Antístenes 
Benvindo, Vera Sell, Maria Terezinha Togo, Atilano da 
Silva, Marlene Alcântara, Sônia Maria das Neves, Edson 
Silva de Carvalho, Valdir Roque Kochem, Varquim Bispo 
Damaceno, Elui Luiz Punte, Maria do Rosário dos Santos, 
Edilton Brandão, Neire Ivone dos Santos, Francisco Sales 
de Souza, Rogério Arnildo Timm, Sérgio Pitt, José Carlos 
Galvão, João Paulo Luiz Santos, Júlio Cézar Busato, 
Nório Kolling e Vanildo de Jesus Figueredo.

legislativo concede Título de cidadão 
Honorífico a 26 personalidades

Jayme Modesto

a 
Câmara de Vereadores 
de Baianópolis home-
nageou com Título de 
Cidadão, 26 personali-

dades que contribuíram e que 
vêm atuando efetivamente 
para o desenvolvimento eco-
nômico regional, em diversas 
áreas de atuação profissional. 
O evento realizado no dia 02 
de março, contou com a pre-
sença de mais de 300 pessoas 
e foi realizado no plenário da 
Câmara de Vereadores. Além 
dos homenageados, a ceri-
mônia contou ainda com a 
presença do prefeito Ander-
son Cleyton, do vice-prefeito 
Juraci de Oliveira, secretários 
de governo e vereadores de 
vários municípios do Oeste.

O Título de Cidadania é des-
tinado à pessoa física, nasci-
da em outro município e que 
desenvolveu atividade cujos 
reflexos mereceram a aprova-
ção da comunidade baiano-
polense ou, de forma direta, 
tenha prestado relevantes 
serviços ao município. O Títu-
lo de Cidadão é ainda equipa-
rado à pessoa homenageada, 
a uma adoção oficial. A pes-
soa agraciada passa a ser um 
irmão, um conterrâneo, uma 
pessoa da terra natal, mesmo 
que não tenha nascido ou não 
resida no município.

Os nomes foram discutidos 
e aprovados através de resolu-
ções homologadas por todos 
os parlamentares que com-
põem o legislativo munici-
pal. Entre os homenageados, 
estavam o deputado federal 
Arthur maia, o empresário e 
presidente da Associação de 
Agricultores e Irrigantes da 
Bahia (Aiba), Júlio Cézar Bu-
sato, Newton Borges e Balta-
zarino Araújo Andrade Júnior.

Cumpridos os procedimen-
tos regimentais, o presidente 
da Câmara, o vereador Gilva-
ne Febrônio, pronunciou-se 
oficialmente em nome do 
Poder legislativo, sobre o ato 
solene. “Esta homenagem 
nasceu do profundo reconhe-
cimento dos vereadores, pelos 
relevantes serviços comunitá-
rios e humanitários empreen-
didos na trajetória de todos os 
nossos homenageados, pes-
soas que unindo sentimentos 
e pensamentos em torno do 
propósito de servir”, disse o 
presidente.

Conforme o presidente da 
Casa é função do vereador, 
além de propor leis e fiscalizar 
as ações do poder executivo, 
também reconhecer aqueles 
que contribuíram de maneira 
efetiva para o crescimento e 
desenvolvimento econômico e 
social do município. 

“Com base nesta prerroga-
tiva, surgiu a ideia do poder 

O Título de Cidadania é destinado à pessoa física, nascida em outro município e que desenvolveu 
atividade cujos reflexos mereceram a aprovação

legislativo de Baianópolis em 
homenagear, por meio de con-
cessão de Titulo Honorífico de 
Cidadão os 26 novo baianopo-
lenses, resoluções aprovadas 
por unanimidade. São cida-
dãos que não se eximem de 
cumprir os seus deveres e, se 
estes forem árduos, os fazem 
assim mesmo, entendendo 
que o espírito coletivo ofe-
rece as razões do bem servir, 
principalmente quando exalta 
os mais necessitados. Plurali-
zaram ações para o bem, com 
sabedoria e universalidade, 
sob a inspiração e o respeito 
ao ser humano, por isso tive-
ram por parte desta Casa a de-
terminação ilimitada para ho-
menageá-los”, disse Gilvane.

Com uma trajetória de coe-
rência e por ter se tornado 
uma referência no agrone-
gócio baiano, o presidente 
da Aiba, Júlio Cézar Busato 
foi agraciado com o Título de 
Cidadão Baianopolense. O 
homenageado agradeceu a 
homenagem e na oportunida-

de relatou um pouco da sua 
história na região.

“Este é um dia muito espe-
cial para mim. O Título que 
esta casa teve a generosida-
de de me conceder, muito me 
honra, mas acima de tudo me 
comove, pela forte simbologia 
que tem. O Oeste onde está 
inserido este promissor mu-
nicípio, revelou-me a vida, me 
fez enxergar um Brasil muitas 
vezes belo, muitas vezes injus-
to. O Oeste me revelou ainda, 
um caminho de prosperidade, 
me deu um futuro e mais do 
que futuro, passado, origem, 
pertencimento e paternida-
de. Fico particularmente feliz 
porque essa iniciativa de con-
cessão por parte do vereador 
Pedro Roberto mann, que 
tem sua prerrogativa também 
como um dos mais legítimos 
representantes da Câmara de 
Baianópolis, também um su-
lista guerreiro que muito me 
orgulha e me honra com esta 
valiosa condecoração”, exter-
nou o empresário.

“Com base nesta 
prerrogativa, surgiu a 
ideia do poder legislativo 
de Baianópolis em 
homenagear por meio 
de concessão de Titulo 
Honorífico de Cidadão os 
26 novo baianopolenses, 
resoluções aprovadas por 
unanimidade”.
Gilvane Febrônio
PRESIDENTE DA CÂmARA

mAX FOTOS

Mais de 300 pessoas participaram da homenagem
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NATURAl DE SANTO CRISTO – RS, João Ademir é filho de Hary Aluisio Webler e Alma 
lucia Webler, casado com Jildenita Elisa de Souza Webler e pai de três filhos, João, 
Gabriel e Paulo. Chegou ao município de Baianópolis em 1989. É agropecuarista e 
empreendedor formado pela Unopar.

João Ademir Webler

ATRAvéS DO DECRETO lEGISlATIvO foi concedido o título de cidadão ao sr.  Rogério 
Arnildo Timm, ele que nasceu no dia 09 de setembro de 1968. Rogério é agricultor e 
chegou a Baianópolis em 1992, veio como desbravador dando uma grande contribui-
ção ao município.

Rogério Arnildo Timm

NATURAl DE ITAbORAí – GO, Varquim Bispo é casado com lourinda Damaceno e pai 
de duas filhas, mônica e Fernanda Damaceno. Chegou a Baianópolis em 1987, no 
qual realizou inúmeros trabalhos como: de pedreiro, eletricista, instalador, pintor, 
professor, radiotécnica, técnico reparador e hoje atua como comerciante, contribuin-
do com o desenvolvimento econômico do município. 

varquim bispo Damaceno

NATURAl DE bRASílIA cursou o ensi-
no fundamental no município de Barrei-
ras. Aos 15 anos foi para Salvador onde 
concluiu o ensino médio. Voltou para 
Barreiras e fez a primeira graduação em 
licenciatura em Estudos Sociais, na Uni-
versidade do Estado da Bahia (Uneb). É 

também bacharel em Direito e pós-gra-
duado em Direito Público e Administrati-
vo. Casado com Ieda Borges e pai de dois 
filhos, Artur e Alisson, hoje Baltazarino 
ocupa o cargo de coordenador regional da 
Companhia de Desenvolvimento e Ação 
Regional (CAR) – Bacia do Rio Grande.

baltazarino Araújo Andrade Junior

ADvOGADO COM MESTRADO em Direito 
Econômico pela universidade Federal da 
Bahia, Arthur maia foi deputado estadual 
por quatro mandatos, atualmente é depu-
tado federal em sua quinta eleição. Este-
ve fora da função parlamentar de 1993 a 
1997 para exercer o cargo de prefeito de 
Bom Jesus da lapa. Também foi vereador 
e presidente da Câmara. Como deputado 
propôs 22 projetos de lei em áreas distin-

tas, além de moções e indicações. É de 
sua autoria o mandado de segurança que 
possibilita o acesso à senha das despesas 
efetuadas pelo estado da Bahia. Aprovou a 
lei que proíbe o fumo dentro das escolas. 
Em 2012 votou favoravelmente ao parecer 
pela admissibilidade à Proposta de Emen-
da à Constituição 37/11 conhecida por 
PEC da Impunidade, em reunião deliberati-
va da Comissão Especial. É filiado ao PPS.

Arthur Maia
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NATURAl DO RIO GRANDE DO SUl, 
Júlio César Busato começou a trabalhar 
cedo na lavoura para ajudar os pais. Ca-
sado com Renate Tumelero e pai de dois 
filhos, César Busato e Isabela Busato, 
Júlio é formado em Engenharia Agronô-
mica pela Universidade de Passo Fundo. 
Com o Grupo já consolidado, Busato hoje 

divide o tempo de trabalho na fazenda 
com as atividades a frente da Associa-
ção de Agricultores e Irrigantes da Bahia 
(Aiba). Como presidente ele luta pelo 
fortalecimento do agronegócio do Oeste 
da Bahia, um verdadeiro líder que sabe 
comandar sempre com respeito a seus 
subordinados. 

Júlio César busato

NATURAl DE ANGICAl, marlene nasceu no dia 14 de junho de 1951. Filha de Bernar-
do Ramos e Anazélia Alcântara. É casada com Arnon Rodrigues de oliveira e mãe de 
dois filhos, Ramon e Zenon Alcântara. Chegou em Baianópolis em 1976, foi professo-
ra no ano de 1977 a 1985, mas devido a motivos de saúde, teve que deixar a profissão. 

Marlene Alcântara de Oliveira 
NATURAl DE SÃO CARlOS – SC, Nório nasceu no dia 27 de fevereiro de 1956. É casado 
com maria Kolling e pai de dois filhos, Arthur e Giselly kolling. Chegou ao município 
de Baianópolis em 1981. Técnico agrícola, pecuarista nos anos 80, prestou assistên-
cia técnica e extensão rural, elaboração de projetos agrícolas, hoje é produtor rural e 
pecuarista na localidade de Cocos, gerando assim, renda para o município.  

NATURAl DO RIO GRANDE DO SUl, 
Sérgio Pitt é casado e pai de dois filhos e 
avô de um neto. Graduou-se em Adminis-
tração pela universidade Federal de san-
ta Catarina – UFSC. Quatro anos depois 
formou-se em Ciências Econômicas, pela 
Faculdade das Escolas Unidas do Planalto 
Catarinense – UNIPlAC. Fez carreira no 
Banco Real, onde fez carreira por dez anos, 
até chegar ao cargo de gerente principal 

da Agência lages. mudou-se para a região 
Oeste da Bahia começando então uma 
nova trajetória, hoje consolidada como pro-
dutor rural assumiu cargos na Associação 
de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) 
e também (Abapa). Em 2008 concluiu mBA 
Direito Tributário e atua como consultor tri-
butário e responde também pela secretaria 
de Indústria, Comércio e Serviços do muni-
cípio de luís Eduardo magalhães.

Sérgio pitt

Nório Kolling
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CORREnTInA

município completa 78 anos de 
emancipação política

Cheilla Gobi, com informações Ascom

O 
município de Correnti-
na, no Oeste da Bahia 
completou 78 anos de 
emancipação política 

no dia 30 de março e para ce-
lebrar o aniversário da cidade, 
a administração pública pre-
parou uma vasta programa-
ção, que incluíram atividades 
esportivas e culturais, além 
de celebração religiosa.

A solenidade de abertura foi 
realizada na sede da Prefeitu-
ra e contou com a presença do 
prefeito Ezequiel Barbosa, do 
vice-prefeito, Roberto Brasi-
leiro, vereadores, secretários 
municipais, funcionários e 
demais lideranças políticas. 
O prefeito fez questão de 

Para celebrar o aniversário da cidade, a administração pública preparou uma vasta programação. O culto 
religioso deu início as comemorações

receber neste ato cívico ex-
vereadores e a secretária de 
Administração e Recursos 
Humanos, Iêda Barbosa, que 
fez um resumo da história da 
cidade.

A Guarda Civil municipal 
fez apresentação de honras ao 
Pavilhão Nacional e recebeu 
elogios pelos seus 16 anos de 
atuação, desde a sua criação. 
A Filarmônica Autocrata Cor-
rentinense, também recebeu 
os parabéns pelos nove anos 
de existência, na oportunida-
de executou vários dobrados, 
inclusive o Hino Nacional. Os 
alunos da escola municipal 
Dom João muniz também se 
apresentaram. 

Na vasta programação or-
ganizada pela administração 

municipal, um culto religioso 
deu início as comemorações 
ainda no dia 28, onde reu-
niu lideranças espirituais e 
eclesiásticas de diversas de-
nominações, ramificações, 
convenções e diversos gêne-
ros e ministérios da crença 
protestante, na Praça marco-
lino Barbosa dos Santos (Ca-
boclo), juntamente com seus 
liderados, para renderem um 
grande culto de celebração e 
ação de graça em comemora-
ção ao aniversário.

O evento foi conduzido pelo 
presbítero Wanderley, da Igreja 
Assembleia de Deus, e contou 
com a presença dos pastores: 
João Agnaldo, Nilson, Juran-
dir, Welinton, Cléber, louren-
ço, Gilmar leão, Carlos Erlani, 

lázaro, Reinaldo e Edilson. 
Na oportunidade foi lançado 
o mais novo CD “Eu adorarei 
a Deus” do cantor maelson 
Silva, como também, vários 
hinos congregacionais, cultos, 
adoração, orações e celebra-
ções foram rendidos a Deus, de 
acordo com os fundamentos, 
ritos, diretrizes da prática e fé 
da religião cristã, de forma de-
mocrática e ordeira.

O prefeito Ezequiel Barbo-
sa, o vice-prefeito, Roberto 
Brasileiro, a secretária de Cul-
tura, Geórgia França e demais 
secretários, diretores e coor-
denadores de governo mar-
caram presença no culto de 
agradecimento pelos 78 anos 
de emancipação.

Na noite de terça-feira, a 

Prefeitura, através da secre-
taria de Cultura e com o apoio 
da secretaria de Ação Social 
promoveu um grande momen-
to cultural na Praça marcolino 
Barbosa dos Santos (Cabo-
clo). O objetivo primordial 
deste evento foi o de resga-
tar e tornar viva a cultura e a 
memória dos antepassados 
e assim, mostrar a todos os 
presentes como eles viviam 
e quais peças e ferramentas 
eles usavam para o dia a dia. 
A Casa de louro cedeu todo o 
arsenal necessário para expor 
ao público os utensílios que 
fizeram parte da história e da 
cultura do povo antigo do mu-
nicípio.

Ficaram expostos os livros 
e obras de artes de artistas 
do local. Foram também exibi-
das peças antigas e curiosas, 
tais como: Gramofone à cor-
da, máquina de datilografia, 
telefone antigo, artesanatos, 
ferro à brasa, panela de ferro, 
balança de peso, xícaras de 
louças, moinho de café e de 
carne. O público também teve 
acesso aos doces da região 
e prestigiaram fotografias 
dos grandes vultos e referên-
cias da cidade de Correntina, 
como o major Félix Joaquim 
de Araújo e Pd. André. A ani-
mação da festa ficou por con-

ta do cantor Vavá Cunha.

CAMINHADA DE Fé NO 
CREpúSCUlO DA MANHÃ
Ao toque da Filarmônica 

Autocrata Correntinense, Cor-
rentina despertou melhor na 
primeira claridade, no crepús-
culo da manhã ou na alvorada 
do dia 30, data em que se co-
memora o aniversário da cida-
de. A banda saiu às 5h00min 
da Igreja Imaculada Concei-
ção para anunciar a abertura 
das comemorações dos 78 
anos de emancipação política 
da cidade.

A caminhada para percorrer 
as diversas ruas e avenidas da 
cidade durou cerca de uma 
hora, entoando diversos do-
brados. O som dos clarinetes, 
trompetes, trombones, saxo-
fones, bombardinos, caixas, 
bumbas, pratos e taróis, des-
pertaram e fizeram dezenas 
de pessoas saírem de suas 
casas para cortejarem o admi-
rável som.

O vice-prefeito, Rober-
to Brasileiro, o ex-vereador, 
louro de João de lino parti-
ciparam do evento, bem como 
outros participantes e simpa-
tizantes. A caminhada encer-
rou-se em frente ao antigo fó-
rum, onde foi servido um café 
da manhã.

FOTOS: ClEDSON SIlVA

INFORmE PUBlICITÁRIO

prefeito Ezequiel barbosa representando a bandeira do brasil; o soldado leite representando a bandeira da bahia e o vereador 
Jon de Ezequiel, líder do governo na Câmara, representando a bandeira de Correntina
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Culto religioso deu início as comemorações
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ezequiel Barbosa celebra 50 anos de vida pública 
Jayme Modesto

c
olocado como uma das 
grandes lideranças po-
líticas na região Oeste 
da Bahia, e responsá-

vel pelo desenvolvimento 
do município de Correntina, 
Ezequiel Barbosa celebrou 
50 anos de vida política. Uma 
multidão, formada por fami-
liares, amigos e admiradores 
deste estadista e político fe-
nomenal, comemorou uma 
das mais longas carreiras polí-
ticas no dia 13 de março, fruto 
de popularidade, humildade, 
competência e dedicação ao 
seu povo. O deputado Pedro 
Tavares, o prefeito de Jaboran-
di Assuero de Oliveira, verea-
dores e lideranças políticas da 
região marcaram presença na 
comemoração de 50 anos.

Nestas cinco décadas de 
vida pública, Ezequiel man-
teve sempre o seu perfil de 
carismático e popular. Foram 
mais de duas horas abraçando 
e cumprimentando os presen-
tes, ao mesmo tempo em que 
era ovacionado.

Em seu discurso, Ezequiel 
não escondeu a emoção e 
disse que era uma honra pes-
soal comemorar seus 50 anos 
de vida pública, dedicados a 
Correntina. Agradeceu a pre-
sença de todos e fez uma re-
trospectiva de toda a sua tra-
jetória política. 

“Foram muitas as dificulda-
des, as adversidades políticas 
que marcaram e marcam até 
hoje minha trajetória política, 
mas que nunca me abateram, 
graças a fé em Deus, o carinho 
familiar e o apoio que tenho 
recebido do povo de Corren-
tina. Eu não poderia deixar de 
comemorar esta data, são 50 
anos de história, mas isso é 
apenas o começo de uma lon-
ga história”.

Ao longo desses 50 anos de 
vida pública, Ezequiel Barbo-
sa, um líder inconteste, ocu-
pou os mais distintos cargos 
e funções no município de 
Correntina. Foi vereador por 
três mandatos, sendo duas 
vezes presidente da Câmara, 
ocupou vários cargos na mesa 
Diretora do legislativo e pre-
feito por quatro mandatos. 
Em seus primeiros mandatos 
como vereador, foi considera-
do um dos destaques no legis-
lativo. Sua atuação o levou a 
assumir cargos importantes, 
o que ajudaram a moldar os 
destinos de Correntina, com 
a marca de um jeito novo de 
fazer política.

Aqui, de forma resumida, 
vamos tentar mostrar a histó-
ria da vida política de Ezequiel 
Barbosa, desde o seu início na 
política até o atual mandato 
de prefeito.

Ezequiel é um político com 
grande visão empreendedora 
e desenvolvimentista, tem sido 
um político lutador pelas cau-
sas de Correntina e região. Um 
político sem sectarismos, sem-
pre levando em conta a trans-
formação coletiva. Faz política 
com o sentido correto, buscan-
do sempre os avanços sociais e 
econômicos. Daí a razão da pre-
sença da grande multidão pre-
sente nesta data comemorativa.

Proponente da homenagem, o atual prefeito de Correntina fez uma retrospectiva dos 50 anos de carreira política

HISTóRIA DE vIDA
Ezequiel Barbosa nasceu na 

fazenda moendas, em Corren-
tina. Seus primeiros anos de 
vida foram marcados por uma 
infância humilde, mas por ou-
tro lado crescia no desejo de 
progresso que via a sua frente. 
Aos 17 anos foi para o Goiás, 
onde trabalhou na fazenda do 
engenheiro Bernardo Saião, 
que o levou como auxiliar de 
serviços de topografia no pro-
jeto para construção da nova 
capital, hoje Brasília-DF. 

Em 1958 retornou à Corren-
tina, pois seu pai se encontra-
va acometido de problemas 
de saúde. Iniciou a vida como 
comerciante vendendo pro-
dutos de origem da fazenda. 
Ampliou o negócio abrindo 
um armarinho com produtos 
para presente e calçados, era 
o maior comércio do ramo na 
época.

Não demorou muito para 
iniciar sua vida política, sendo 
considerado hoje um homem 
com grande história no seg-
mento. Iniciou sua vida polí-
tica como, observador, tinha 
muitos amigos com influencia 
com quem discutia assuntos 
dessa ordem, isso em 1962. 
Apesar de jovem, tinha um 
grande interesse de ver Cor-
rentina crescer.

Assistiu o período da Di-
tadura militar pré/64, vendo 
a abertura e florescimento 
democrático, atuando na re-
sistência politica à ditadura 
(1964-1985). Neste período 
sofreu o regime perverso e 
doloroso, foi humilhado, saiu 
da sua terra, escorraçado, foi 
preso. Uma luta difícil, mas 
o amor a sua terra, sua ideo-
logia e convicção superaram 
aquele momento sangrento.

Com a participação na poli-
tica e não tendo oportunida-
de de estudar, começou a ser 

desafiado por alguns políticos 
e pessoas da alta sociedade 
naquela época, mas mostrou 
que era capaz de transformar 
Correntina, juntamente com 
aqueles que acreditavam no 
seu potencial.

Criou-se o Partido do movi-
mento Democrático Brasileiro 
(mDB), de oposição, no qual 
Ezequiel se filiou e se tornou 
presidente e nele foi eleito 
pela primeira vez vereador em 
1969 com 540 votos. A partir 
de então, passou pelos cargos 
da mesa Diretora, como presi-
dente da Câmara e vice-presi-
dente, exerceu também o car-
go de vice-prefeito.

Concorreu ao cargo de pre-
feito duas vezes, em 1988 e 
1992, mas não obteve suces-

so. Um homem perseverante 
na sua luta, não se abalou 
com as derrotas. Sustentado 
pela determinação lança o seu 
nome novamente em 1996, 
como candidato a prefeito 
pelo PmDB, sendo eleito com 
a maioria de votos. Juntamen-
te com sua equipe de governo, 
realizou inúmeras obras em 
diferentes áreas, transformou 
o município, aumentando sua 
credibilidade moral e desen-
volvendo economicamente 
Correntina.

Em 2000 foi reeleito. En-
quanto lutava na campanha 
em busca da reeleição ele ga-
rante que foi vitima mais uma 
vez de golpes de pessoas que 
não o aceitava como líder do 
povo, mas saiu vitorioso.

O êxito de sua administra-
ção repercute em todo o mu-
nicípio e também na região 
Oeste. Foram construídas 
mais de 1,1 obras no municí-
pio, entre elas o paço munici-
pal, o Centro de abastecimen-
to, o Parque de Vaquejada, 
pavimentação das 07 Ilhas, 
pavimentação de ruas, a cria-
ção da Guarda municipal, o 
resgate de grupos culturais, 
dentre outras ações.

Após 40 anos de história 
política sofre um golpe jun-
to com seus companheiros, 
mas sua luta continua junto 
as lideranças e ergue a sua 
bandeira de coragem e amor 
ao povo, e lança seu nome 
novamente em 2008, mas 
não obteve a maioria dos vo-

tos. Em 2012 sai candidato a 
prefeito pelo PSDB e Ezequiel 
chega à Prefeitura pela tercei-
ra vez como prefeito. Sua ex-
periência de vida pública e de 
administrador são requisitos 
importantes para reconstruir 
o município.

Não veio de origem política, 
mas como sempre foi determi-
nado. Veio da roça e mesmo 
sem estudo conseguiu galgar 
o posto de maior relevância 
por três vezes como vereador 
e chefe do executivo, onde 
está atualmente no seu 3° 
mandato e continua sua luta 
em prol do povo correntinen-
se. Nestes 50 anos de história 
política, Ezequiel continua 
mostrando que é possível fa-
zer acontecer.

FOTOS: JAYmE mODESTO

Familiares, amigos e admiradores comemoraram os 50 anos de vida política

50 anos buscando o desenvolvimento econômico e avanços sociais
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Família se reúne para comemorar 
101 anos de Ornelina clara

Jayme modesto

e
m grande festa, família 
se reúne para comemo-
rar o aniversário de 101 
anos da idosa Ornelina 

Clara dos Santos. O centésimo 
primeiro ano de vida foi come-
morado no dia 17 de abril no 
povoado de São João, muni-
cípio de Cristópolis, no Oeste 
da Bahia, lugar onde ela nas-
ceu e cresceu. A festa reuniu 
boa parte dos descendentes e 
contou com muito churrasco, 
bebidas, músicas típicas - ser-
tanejo de raiz; muita comida 
e, claro, o tradicional bolo de 
aniversário comemorando 
mais um ano de vida dessa 
senhora que está fazendo his-
tória, a "vovó centenária" do 
jeito que ela mais gosta: com 
festa e alegria. 

A celebração é atestada pelo 
documento de identidade. lá 
consta que Ornelina Clara, 
nasceu no dia 15 de abril de 
1915. lúcida e cercada por 
familiares ela faz apenas uma 
reclamação, não poder mais 
trabalhar. Entretanto, cami-
nha com tranquilidade ampa-
rada por alguém e ainda tem 
serenidade para bater palmas 
para o próprio aniversário.

Não é só o preparo físico 
dela que está em dia, a memó-
ria também, muito luzente, ela 
se lembra da infância, juventu-
de e principalmente do casa-
mento com militão Pereira dos 
Santos. "O casamento foi bom. 
Casei com um grande homem. 
Era um homem corajoso e de 
palavra. O que ele dizia estava 
dito. Era homem honesto meu 
marido", relembra.

Ao longo de mais de um sé-
culo de história, Ornelina for-

Celebração ocorreu em fazenda 
da região de Cristópolis, no Oeste 
do estado. Ornelina nasceu no 
dia 15 de abril de 1915

mou uma grande família. Ao 
todo, são 387 descendentes 
diretos, sem contar os paren-
tes de segundo grau. A família 
contabiliza 15 filhos, 98 netos, 
201 bisnetos e 73 tetranetos. 
O herdeiro mais velho já tem 
81 anos, Adesvaldo Pereira e o 
mais jovem, Ruan da Silva mi-
ram, com apenas dois meses.

Toda família surgiu do casa-
mento de Ornelina Clara com 
o militão, com quem se casou 
muito cedo. Ver a família em 
progresso sempre foi a vontade 
de militão e Ornelina, hoje os 
filhos são formados na área de 
Educação e Administração. Ne-
tos advogados, engenheiros, 
arquitetos, administradores, 
fisioterapeutas, matemáticos, 
estatísticos, pedagogos. Bisne-
tos e tetranetos com diferentes 
formações acadêmicas. Hoje 
viúva, Dona Ornelina mora com 
a filha mais jovem, Domingas 
Clara, mas recebe o cuidado de 
toda família. "Eu me sinto orgu-
lhosa [dela]", diz Domingas.

Os filhos garantem não ha-
ver receitas para uma vida tão 
longa. Eles relatam que a mãe 

nunca foi de fazer regime e 
ainda tinha o hábito diário de 
fumar cigarros de palha, uti-
lizando o fumo plantado na 
própria roça. Fumou até os 80 
anos, parou por recomenda-
ções médicas. 

Dona Ornelina começou sua 

vida cedo trabalhando na roça. 
Abandonada pelo pai e criada 
por parentes, passou por mui-
tas dificuldades por ser de 
origem pobre, segundo rela-
tos colhidos por nossa equipe 
no povoado, até manga verde 
serviu de algumas refeições, 

pelas dificuldades da época. 
Ainda no local a nossa equipe 
pode constatar cercas de pe-
dra que ela ajudou a construir 
carregando a longa distância 
na cabeça.

Em 2015, na comemoração 
do centenário de Ornelina Cla-
ra apareceu vestida de prince-
sa. Este ano ela estava mais 
a vontade, vestida de acordo 
com o ambiente local. 

Otimista diz: “Eu acho que 
ainda vou viver é muito”, ex-
clama, sem conseguir segurar 
o riso.

“É uma emoção. A nossa fa-
mília é grande, todos unidos, 

graças a Deus. Ela está muito 
feliz, e isso nos deixa mais fe-
liz ainda! Ela está rodeada de 
pessoas que a amam e quan-
to mais anos Deus quiser dar 
para ela, a gente vai estar aqui 
para comemorar”, afirmou a 
filha Domingas. 

Ainda segundo informação 
de parentes, dona Ornelina e 
seu marido militão, já com a 
vida ajustada financeiramen-
te, tinham como regra, cada 
filho que ia se casando leva-
va um pequeno patrimônio 
doado pelos pais, um gesto de 
reconhecimento para começa-
rem a vida.
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Ruan da Silva é o herdeiro 
mais novo

O saudoso Militão, 
esposo de Ornelina

Ornelina completa mais um ano de vida

O filho mais velho, a filha mais nova
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eleições 2016: conheça as regras 
das eleições municipais

Jayme Modesto

c
onsiderando que o Brasil 
não tem uma legislação 
eleitoral permanente, o 
Tribunal Superior Eleito-

ral (TSE), editou as resoluções 
que irão reger as eleições mu-
nicipais de 2016. Dez resolu-
ções foram aprovadas pelos 
ministros, além de alterações 
no calendário eleitoral. Na 
minirreforma aprovada pelos 
parlamentares, foram alte-
rados, por exemplo, o prazo 
para início da campanha e a 
data-limite para candidatos 
se filiarem às legendas pelas 
quais pretendem concorrer. 
De acordo com as novas re-
gras, as campanhas terão iní-
cio mais tarde.

O primeiro turno das elei-
ções municipais de 2016, 
que elegerão em todo o país 
prefeitos e  vereadores, será 
realizado em 2 de outubro, 
primeiro domingo do mês. O 
segundo turno, somente em 
cidades com mais de 200 mil 
eleitores, está marcado para 
30 de outubro, último domin-
go do mês. As principais mu-
danças nas eleições de 2016 
com relação às de 2014 foram 
determinadas pelo projeto de 
reforma política aprovado no 
Congresso em 2015 e sancio-
nado pela presidente Dilma 
Rousseff em outubro do ano 
passado.

Prefeitos que fazem parte 
da União dos municípios do 
Oeste da Bahia (Umob), que 
pretendem disputar cargo ele-
tivo nas eleições municipais 
de 2016, além de presiden-
tes de partidos, vereadores 
e lideranças políticas foram 
orientados sobre regras pre-
vistas na legislação eleitoral. 
O alerta é do advogado Ade-
mir Ismerim, um dos maiores 
nomes do Direito Eleitoral, 
em um evento promovido no 
auditório da entidade em Bar-
reiras.

Por mais de quatro horas 
foram debatidos vários pontos 
da minirreforma eleitoral. O 
palestrante avaliou também 
o impacto das principais mu-
danças trazidas pela minirre-
forma eleitoral aprovada pelo 
Congresso Nacional, com as 
normas vigentes nas eleições 
de outubro deste ano.

A palestra oportunizou aos 
dirigentes partidários e pré-
candidatos tirarem suas dú-
vidas buscando os esclareci-
mentos necessários para não 
cometerem crime eleitoral ou 
de terem suas candidaturas 
inviabilizadas pela Justiça, 
pelo cometimento de infra-

União dos Municípios do Oeste 
da Bahia (Umob) orienta os 
interessados em disputar o pleito de 
2016 que fiquem atentos às regras 
previstas na legislação eleitoral

ções. As pessoas presentes 
tiveram a oportunidade de 
esclarecer com o advogado, 
suas dúvidas sobre prazos, 
desincompatibilização de 
servidores públicos e pessoas 
que exercem cargos comissio-
nados, prazos para mudança 
de partido e os gastos permi-
tidos na campanha. Ismerim 
passou boa parte do tempo 
respondendo perguntas e 
questionamentos dos prefei-
tos e dos pré-candidatos.

Ismerim tirou dúvidas, res-
pondeu questionamentos e 
alertou para o cumprimento 
das novas normas. "Acho que 
a reforma agora mexeu em 
coisas essenciais e substan-
ciais que interessam aos can-
didatos". 

O palestrante explanou so-
bre a legislação vigente para 
as eleições de 2016, o que 
foi alterado em relação às 
normas anteriores e chamou 
a atenção dos presidentes 
de partidos e pré-candidatos 
para o item que trata da pres-
tação de contas de campanha. 

As instruções aprovadas 
são atos preparatórios para 
a eleição de outubro como: 
registro e divulgação de pes-
quisas eleitorais, escolha e 
registro de candidatos, limites 
de gastos a serem observados 
por candidatos a prefeito e ve-
reador, propaganda eleitoral, 
utilização e geração do horá-
rio gratuito e condutas ilíci-
tas em campanha eleitoral, 
representações, reclamações 
e pedidos de direito de res-
posta, arrecadação e gastos 
de recursos por partidos polí-
ticos e candidatos e prestação 
de contas e ainda, o calendá-
rio da transparência para as 
eleições de 2016, instalação 
de seções eleitorais especiais 
em estabelecimentos penais 
e em unidades de internação 
de adolescentes, e sobre a ce-
rimônia de assinatura digital, 
fiscalização do sistema ele-
trônico de votação, do registro 
digital do voto, da auditoria de 
funcionamento das urnas ele-
trônicas e dos procedimentos 
de segurança dos dados dos 
sistemas eleitorais.

Além das dez resoluções, o 
Plenário do TSE já havia apro-
vado o Calendário Eleitoral 
das Eleições municipais de 
2016 e a resolução que esta-
belece modelos de lacres para 
as urnas, de etiquetas de se-
gurança e de envelopes com 
lacres de segurança e sobre 
seu uso nas eleições deste 
ano. 

Os eleitores elegerão pre-
feitos, vice-prefeitos e verea-

dores de todos os 5.564 muni-
cípios do país.

INíCIO DA CAMpANHA
As convenções partidárias 

para escolha dos candidatos, 
deverão ocorrer entre 20 de 
julho e 5 de agosto. Antes, 
ocorriam entre 10 e 30 de ju-
nho. Neste ano, a campanha 
começará oficialmente em 16 
de agosto, ao contrário das 
eleições de 2014, quando os 
candidatos podiam pedir vo-
tos somente a partir de 6 de 
julho. Assim, a duração da 
campanha eleitoral fica redu-
zida de 90 para 45 dias.

A propaganda no rádio e na 
TV, por sua vez, começa a ser 
transmitida em 26 de agosto. 
Em 2014, os programas come-
çaram a ser exibidos em 19 de 
agosto, o que reduz as inser-
ções de 45 para 35 dias.

O prazo para registro de 
candidatos pelos partidos po-
líticos e coligações nos cartó-
rios deve ser feito até às 19h 
do dia 15 de agosto de 2016.

NOvAS REGRAS pARA 
ElEIÇõES DESTE ANO

Tamanho da propaganda na 
TV - Nas eleições municipais, 
no primeiro turno, serão dois 
blocos de 10 minutos cada, 
para candidatos a prefeito. 
Além disso, haverá 80 mi-
nutos de inserções por dia, 
sendo 60% para prefeitos e 
40% para vereadores, com 
duração de 30 segundos a 
um minuto.

Propaganda "cinematográfi-
ca" - Nas propagandas eleito-
rais, não poderão ser usados 
efeitos especiais, montagens, 
trucagens, computação grá-
fica, edições e desenhos ani-
mados.

Veículo com jingles - Fica 
proibido o uso de qualquer 
tipo de veículo, inclusive car-
roça e bicicleta, no dia das 
eleições.

Pré-candidatura - Nas elei-
ções deste ano, os políticos 
poderão se apresentar como 
pré-candidatos sem que isso 
configure propaganda eleito-
ral antecipada. Ficam veda-
dos, porém, pedidos explícitos 
de votos antes do início oficial 
da campanha. Também fica 
permitido que os pré-candida-
tos divulguem posições pes-
soais sobre questões políticas 
e possam ter suas qualidades 
exaltadas, inclusive em redes 
sociais ou em eventos com co-
bertura da imprensa.

gastos nas campanhas - Para 
prefeitos, pode-se gastar 70% 
do valor declarado pelo candi-
dato que mais gastou no plei-
to anterior, se tiver havido só 
um turno, e até 50% do gasto 
da eleição anterior se tiver ha-
vido dois turnos. Teto de gasto 
de campanha de prefeito em 
município com até 10 mil ha-
bitantes, até R$ 100 mil.

Propaganda em carros - Só 

com adesivos comuns de até 
50 cm x 40 cm ou microper-
furados no tamanho máximo 
do para-brisa traseiro. “Enve-
lopamentos” estão proibidos.

Propaganda em vias públi-
cas - Permitidas bandeiras e 
mesas para distribuição de 
material, desde que não atra-

palhem o trânsito e os pedes-
tres. Bonecos e outdoors ele-
trônicos estão vetados.

Redes sociais - A campanha 
nas redes sociais estará libe-
rada, mas é proibido contratar 
direta ou indiretamente pes-
soas para publicar mensagens 
ofensivas contra adversários.

substituição de candidatos - 
Fica limitada a substituição de 
candidatos. O pedido de troca 
deve ser apresentado até 20 
dias antes do pleito (excetua-
do caso de morte). A foto do 
candidato será substituída na 
urna eletrônica.

Horários de comícios - Comí-
cios de encerramento de cam-
panhas podem ir até 2h da 
madrugada. Nos demais dias, 
das 8h à meia-noite. Nas elei-
ções anteriores, os comícios 
de encerramento de campa-
nha também deviam acabar à 
meia-noite.

CAPA

 4 de maio  Prazo para o eleitor tirar o título de eleitor, pedir transferência 
de domicílio, regularizar sua situação ou solicitar a transição 
para uma seção eleitoral especial (em caso de deficiência).

 13 de junho  Início do período para nomeação dos membros das mesas 
receptoras e do pessoal de apoio logístico dos locais de 
votação.

 5 de julho   Data a partir da qual os candidatos podem fazer propaganda 
intrapartidária, visando sua nomeação à candidatura. É 
vetado o uso de rádio, televisão e outdoor.

20 de jullho  Os partidos são autorizados a promover convenções para 
definir seus candidatos.

3 de agosto  Prazo para o eleitor solicitar a segunda via do título de eleitor 
fora do seu domicílio eleitoral.

15 de agosto   Data limite para os partidos e as coligações registrarem seus 
candidatos.

16 de agosto  Está autorizada a propaganda eleitoral. A campanha começa.
26 de agosto  Início do período da propaganda eleitoral gratuita no rádio e 

na televisão.
13 de setembro   Último dia para que os partidos políticos, as coligações e os 

candidatos enviem à Justiça Eleitoral os gastos de campanha 
dos candidatos.

15 de setembro  Divulgação do relatório das receitas em dinheiro coletados 
pelos partidos e pelos candidatos para patrocinar as 
campanhas.

17 de setembro   Data a partir da qual nenhum candidato poderá ser detido ou 
preso, salvo em flagrante delito.

30 de setembro   Último dia para o eleitor solicitar a segunda via do título de 
eleitor dentro do seu domicílio eleitoral.

30 de setembro  Data a partir da qual nenhum eleitor poderá ser detido ou 
preso, salvo em flagrante delito ou em virtude de setença 
criminal por crime sem fiança ou por desrespeito a salvo-
conduto.

30 de setembro  Fim da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão.
30 de setembro   Termina o período de exibição de propaganda eleitoral paga.
2 de outubro  Primeiro turno das eleições.

JAYmE mODESTO

REPRODUÇÃO

prefeitos foram orientados, sobre regras previstas na legislação eleitoral
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Vice-prefeito visita comunidades 
e dialoga com população

prefeito melhora o 
tráfego na zona rural

assistência social leva 
serviços aos assentamentos 

do município

João Néris

O 
vice-prefeito do muni-
cípio de Barra, Dr.Traja-
no morais, juntamente 
com os secretários de 

Infraestrutura Edilson Batista 
e o secretário de Educação, 
Washington leandro, os verea-
dores João do Vasco e Negui-
nho do Sindicato participaram 
de reunião na comunidade do 
Brejo do Bonfim para discutir 
juntamente com membros de 
diversas comunidades vizinhas, 
os problemas existentes,  como 
também ouvir as suas reivindi-
cações. As reuniões ocorreram 
no Paulista e Bonfim.

Para o vice-prefeito, os en-
contros foram proveitosos, 
principalmente pelo contato 
com os moradores dos Brejos. 
“Esta reunião foi para discutir, 

João Néris

O prefeito da Barra, Artur Sil-
va (PP) continua trabalhando 
pelo município. Ele esteve em 
mais uma frente de trabalho, 
na região da Comunidade de 
Vereda do Sacão, zona rural 
do município. Desta vez, foi 
para entregar a comunidade, 
mais uma estrada ligando 
esta, até Campo Alegre.

Na ocasião, diversas auto-
ridades estiveram presentes, 
entre elas, o vice-prefeito de 
Barra, Dr. Trajano morais.

“A nossa gestão vem trans-
formando o município em um 
verdadeiro canteiro de obras, 
trabalhando para todos os Bar-
renses”, destacou o prefeito.

João Néris

A Prefeitura da Barra, através 
da Secretaria municipal do 
Trabalho e Assistência Social 
realizou no dia 30 de março, 
reuniões nos assentamentos 
Ferradura e Antônio Conse-
lheiro, levando informações e 
orientações sobre os serviços 
ofertados aos usuários, bem 
como realizou entrega de ali-
mentos do Programa de Aqui-

sição de Alimentos (PAA).
Com o objetivo de fazer com 

que as famílias assentadas 
busquem o seu empoderamen-
to e lutem por seus direitos de 
assentados, a SmTAS, CRAS, 
PBF, Equipe Volante em par-
ceria com o mlST e a COTEBA 
deu início a um cronograma de 
visitas aos assentamentos do 
munícipio de Barra. 

Para a secretaria de Assis-
tência Social, Kedma Suely foi 

um encontro produtivo e de 
aprendizado, tanto para os as-
sentados como também para a 
equipe. Ela completa dizendo 
que quem ganha com isso é a 
comunidade.

O prefeito Artur Silva des-
tacou que esses serviços são 
de grande relevância e mostra 
que a gestão está preocupada 
com povo da zona rural, levan-
do os serviços ofertados pela 
secretaria.

junto a comunidade, a situa-
ção da terra e contra a Fazen-
da Cristo Rei que quer tomar 
as terras dos povos ribeirinhos 
e também do povo dos Brejos. 
Nosso objetivo também, é con-
tinuar levando benefícios para 
as comunidades da zona rural”, 
frisou Trajano. 

O vice-prefeito disse saber 
das dificuldades, mas garante 
atender as demandas. “Esta-
mos procurando meios para 
atender as demandas e esse 
diálogo junto às comunidades 
faz com que tomamos provi-
dências imediatas para em 
resolver eventuais problemas, 
assim como planejar benefí-
cios que necessitem de tem-
po para conclusão. Estamos 
trabalhando forte para honrar 
todos os compromissos da 
nossa gestão”.

BARRA

FOTOS: REPRODUÇÃO

vice-prefeito participação de membros de diversas comunidades

prefeito esteve em mais uma frente de trabalho

Assentamentos Ferradura e Antônio Coselheiro 
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“consórcio público de saúde é o caminho 
para o desenvolvimento territorial de 

ações”, afirma erika seixas

Oficina em Barreiras discute atualização do mapa Turístico da Bahia

Cheilla Gobi

a 
formalização de um 
consórcio para distri-
buição da demanda de 
consultas e exames de 

saúde, que prevê a melhoria 
do atendimento prestado a 
população como um todo é 
uma pauta recorrente entre 
todos os municípios da região 
Oeste, iniciada ainda no pe-
ríodo em que Humberto San-
ta Cruz presidiu a União dos 
municípios do Oeste da Bahia 
(Umob), entre 2013 e 2014. A 
ideia é descentralizar os ser-
viços de saúde para melhor 
atender a população de modo 
geral. Unir os municípios da 
região para redução dos cus-
tos da saúde, encontrar fer-
ramentas, meios de diminuir 
esse custo e atender melhor a 
população.

A secretária executiva da 
Umob, Erika Seixas falou so-
bre o assunto durante uma en-
trevista no Programa Encon-
tro marcado, na TV Câmara, 
no dia 01 de abril. “Consórcio 
Público de Saúde é o caminho 
para o desenvolvimento terri-
torial de ações compartilha-

Da Redação com informações Secom

r
epresentantes das se-
cretarias de Cultura, la-
zer e Turismo de municí-
pios da região Oeste da 

Bahia, como Ibotirama, Barrei-
ras, São Desiderio, Riachão das 
Neves, Barra, Correntina, San-
ta Rita de cássia e luís Eduar-
do magalhães participaram da 
oficina de atualização do mapa 
Turístico da Bahia, realizada 
no dia 22 de março, na sede do 
Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia  (IFBA), 
em Barreiras.

A Secretaria de Turismo da 
Bahia (Setur) iniciou no dia 24 
de fevereiro, o programa de 
atualização do mapa turístico, 
incluindo a categorização das 
cidades que possuem atrati-
vos para visitantes. Dos 417 
municípios baianos, mais de 
150 podem ser roteirizados 
para atividade turística, seja 
pela importância de suas 
praias, cachoeiras ou patri-
mônio histórico, arquitetônico 
e cultural.

As oficinas de atualização 
do mapa começaram por mu-

O Consórcio Público de Saúde prevê a melhoria do atendimento prestado a população como um todo. É uma 
pauta recorrente entre todos os municípios da região Oeste desde quando foi fundado, em 2013

Dos 417 municípios baianos, mais de 150 possuem atrativos para viajantes. Devido à grande quantidade 
de municípios inseridos nas zonas turísticas, serão utilizados critérios objetivos que traduzam a economia do turismo

das”, afirma Erika.  
A Umob reúne 15 muni-

cípios situados no Oeste da 
Bahia, com o objetivo de forta-
lecer a representatividade da 
região e promover o desenvol-
vimento. E através de reuniões 
tem se firmado cada dia mais 
no contexto sócio-político da 
região. Angical, Baianópolis, 
Barra, Buritirama, Catolândia, 
Cotegipe, Cristópolis, Formo-
sa do Rio Preto, luís Eduardo 
magalhães, mansidão, mu-

nicípios que integram a Baía 
de Todos-os-Santos no dia 24 
de fevereiro e prosseguiram 
até 7 de abril. Assim, irão con-
templar todas as zonas turís-
ticas (Costa dos Coqueiros, 
Caminhos do Sertão, Costa do 
Dendê, Costa do Cacau, Ca-
minhos do Sudoeste, Chapa-
da Diamantina, Caminhos do 
Jequiriça, Costa do Descobri-
mento, Costa das Baleias, Ca-
minhos do Oeste, Vale do São 
Francisco, lagos e Cânions do 
São Francisco).

Na etapa posterior, os da-
dos apurados serão remeti-
dos ao ministério do Turismo 
(mTur), afim de que sejam 
consolidados no mapa Turísti-
co Brasileiro. 

“Este trabalho é importante 
porque vai orientar as políticas 
públicas de desenvolvimento. 
Vamos consolidar informações 
para o aperfeiçoamento da 
gestão e otimização do uso de 
recursos públicos”, explicou o 
secretário de Turismo, Nelson 
Pelegrino, durante a abertura 
dos trabalhos. 

A atualização do mapa pre-
vê a categorização dos municí-

quém do São Francisco, Ria-
chão das Neves, Santa Rita de 
Cássia, São Desidério e Wan-
derley são os municípios que 
integram a entidade.

Além disso, a União dos mu-
nicípios organizou a criação 
e a implantação de dois Con-
sórcios: O Consórcio Intermu-
nicipal da Saúde (CIS), legali-
zando as parcerias formadas 
pelos municípios, e também a 
criação do Consórcio Intermu-
nicipal multifinalitário, (CON-

pios, de acordo com a portaria 
n° 144, do ministério do Turis-
mo, de 27 de agosto de 2015. 
Devido à grande quantidade 
de municípios inseridos nas 
zonas turísticas, o mTur fixou 
critérios objetivos que tradu-
zam a economia do turismo.

SID) que poderá atender cole-
tivamente projetos nas áreas 
de Educação, meio Ambiente, 
Assistência Social e Infraes-
trutura.

O Consórcio de Saúde tem 
como presidente, o prefeito 
de luís Eduardo magalhães, 
Humberto Santa Cruz, e o 
Consórcio multifinalitário, o 
prefeito de Cotegipe, marcelo 
Silveira mariani. Fazem parte 
dos Consórcios, os mesmos 
municípios que compõem a 

São quatro as variáveis para 
a classificação nas catego-
rias A, B, C ou D: número de 
ocupação formal no setor de 
hospedagem; número de es-
tabelecimento formal no setor 
de hospedagem; estimativa 
do fluxo turístico doméstico e 

Umob.
De acordo com Erika, estas 

entidades constituídas têm 
levantado diversas discussões 
acerca dos assuntos que en-
volvem também interesses 
dos municípios da região Oes-
te. “O objetivo é trazer convê-
nios e projetos que viabilizem 
ações de cunho regional que 
beneficie os municípios atra-
vés de ações territoriais”, fri-
sou a secretária executiva da 
Umob, destacando ainda que 

a estimativa do fluxo interna-
cional.

O secretário Nelson Pele-
grino destacou o fato de o 
mapeamento oferecer pers-
pectivas de resultados já em 
2016, com a realização das 
Olimpíadas. A Tocha Olímpica 

os prefeitos da entidade libe-
ram em comum acordo, com 
o apelo às autoridades esta-
duais e federais, com o obje-
tivo de promover ações que 
transformem a região Oeste 
da Bahia.

“Os consórcios são mode-
los de associação pública de 
direito público, tendo como 
objetivo a realização de servi-
ços públicos e Fortalecimento 
Institucional”, evidencia Erika 
Seixas.

Rio 2016 passará a noite nas 
chamadas ‘cidades celebra-
ção’, desde que façam parte 
de alguma Região Turística do 
mapa do Turismo Brasileiro e 
que estejam categorizadas, 
com exceção das capitais es-
taduais e do Distrito Federal.

CONSóRCIOS 
Fundados em 2013, os Consórcios encontram-se, 
neste momento, em fase de consolidação, logo, para 
desempenhar seu papel na sua plenitude torna-se 
necessário uma infraestrutura adequada, uma vez que 
já conta com uma equipe técnica constituída, formada 
por profissionais de áreas diversas – conforme demanda 
dos consorciados, que está em processo permanente de 
atuação, de forma consistente, em prol do cumprimento 
das metas e objetivos do Consórcio. A Lei n° 11.107, de 
seis de abril de 2005, que dispõe sobre Normas gerais, é 
que regulamenta os consórcios públicos.

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO

Erika Seixas falou sobre o assunto durante entrevista no programa Encontro Marcado

Dos 417 municípios baianos, mais de 150 podem roteirizados para atividades turísticas



                                                                                                                                 GAZETA DO OESTE
BARREIRAS/BA,

20 de março a 20  
de abril/201616

Eleição de diretores
com mais participação
de pais e estudantes.

15 mil professores
capacitados para

alfabetizar crianças.

1,5 milhão de livros
para alfabetização

de crianças.

Pela primeira vez,
33 mil líderes de

classe eleitos.

Há 1 ano, o Governo do Estado lançou um grande pacto para melhorar a educação. Desde então, a democracia se fortaleceu nas escolas Estaduais: o 

voto de pais e estudantes ganhou peso maior na escolha dos diretores escolares e, pela 1ª vez, 33 mil líderes de classe foram eleitos. Além disso, a 

parceria com os municípios resultou em grandes avanços como a Alfabetização na Idade Certa, a distribuição de 1,5 milhão de livros e a capacitação de 

mais de 15 mil professores para alfabetizar crianças. É o Educar para Transformar colhendo os seus primeiros frutos. E sabe o que é melhor?       

Esse movimento só está começando. Participe você também desse desa�o.

1 ano do Educar para Transformar. Quando todo mundo se junta, a educação melhora.


