
GAZETA DO OESTE
GAZETA: A SUA FONTE SEGURA DE INFORMAÇÃO www.jornalgazetadooeste.com.br

 ANO XV - EDIÇÃO 760                                                  BARREIRAS - BAHIA  -  22 mAIO A 22 DE juNHO DE 2016                                                           PREÇO R$ 3,00    

Personalidades são homenageadas 
com Título de Cidadão 

SANTANA Pág. 05CORRENTINA

Auditoria aponta 
irregularidades administrativas

Pág. 06

Apresentação:

ENCONTRO MARCADO
Todos os dias às 12h pela TV Câmara de Barreiras
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Rojão, fEsTA E quEnTão
Junho é uma época muito esperada por grande parte da população brasileira, pois é o mês de dançar 
quadrilha, levantar a poeira e festejar o São João. Os municípios de Tabocas do Brejo Velho, Barra e 
Barreiras fizeram questão de comemorar. Sítio Grande também realizou os festejos. PágINAs 07 A 09

saojoaoenabarra.com.br
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Correios reajustam tarifas de 
serviços postais e telegráficos

Brasil registra 5.411 casos e 886 
mortes por H1N1 este ano

Governo autoriza importação de 
feijão para reduzir o preço

Portaria do ministério da 
Fazenda autoriza reajuste 
nas tarifas de serviços pos-
tais e telegráficos dos Cor-
reios. O objetivo é atualizar 
as tarifas em relação à in-
flação acumulada no último 
ano. Para entrar em vigor, a 
medida ainda depende de 
uma portaria do ministério 
da Ciência, Tecnologia, Ino-
vações e Comunicações. De 
acordo com a Empresa Brasi-
leira de Correios e Telégrafos 
(ECT), o reajuste médio deve 

ficar em 10,7% para serviços 
nacionais e internacionais. O 
primeiro porte da carta não 
comercial, por exemplo, terá 
seu valor corrigido de R$ 
1,05 para R$ 1,15. No caso 
de telegrama nacional redi-
gido pela internet, a nova ta-
rifa é de R$ 7,07 por página. 
Antes, a tarifa vigente era 
de R$ 6,39. A tarifa da Carta 
Social, destinada aos bene-
ficiários do programa Bolsa 
Família, permanece inalte-
rada, em R$ 0,01.

O Brasil registrou 5.411 
casos de influenza A (H1N1) 
entre janeiro e 6 de junho 
deste ano, segundo dados di-
vulgados pelo ministério da 
Saúde. Ao todo, 886 pessoas 
morreram em decorrência 
desse tipo de gripe. No mes-
mo período do ano passado, 
foram 19 registros da doen-
ça em todo o país, com duas 
mortes.

Com 2.280 casos, a Re-
gião Sudeste concentra o 
maior número de registros 
de H1N1, dos quais 1.926 no 
estado de São Paulo. Os esta-
dos que notificaram o maior 
número de pessoas infecta-

das foram: Rio Grande do Sul 
(650 casos); Paraná (568); 
Goiás (265); mato Grosso do 
Sul (180); Pará (150); Rio de 
janeiro (141); Espírito Santo 
(124); Santa Catarina (121) e 
o Distrito Federal (105).

O estado de São Paulo 
também lidera o número de 
mortes pela doença, 402 óbi-
tos, seguido por Rio Grande 
do Sul (105); Paraná (72); 
Goiás (46); Rio de janeiro 
(42); mato Grosso do Sul 
(33); Santa Catarina (28); 
Espírito Santo (26); minas 
Gerais (23); Pará (21); Bahia 
(19); Pernambuco (14) e o 
Distrito Federal (12).

O Palácio do Planalto 
anunciou no dia (22) que o 
governo vai liberar a impor-
tação de feijão de alguns 
países, com o objetivo de 
reduzir o preço do produto 
nos supermercados. A me-
dida valerá para o feijão com 
origem na Argentina, no Pa-
raguai e na Bolívia.

De acordo com o Insti-

tuto Brasileiro do Feijão, o 
aumento se deve à seca em 
grande parte dos estados 
que produzem o grão. Com 
isso, houve queda na oferta 
e, com o aumento da de-
manda, os preços acabaram 
subindo. O preço do feijão-
carioca chegou a R$ 10 em 
supermercados de vários es-
tados brasileiros.

EM TODO pAíS os festejos 
juninos este ano foram meno-
res ou cancelados. O motivo 
foi à crise econômica que o 
país enfrenta e que também 
vem afetando estados e muni-
cípios. Apesar de dificuldades 
financeiras, o São joão em 
diversas cidades do Oeste foi 
mantido, como em Barreiras, 
São Desidério, Tabocas e Bar-
ra. Em outras cidades as co-
memorações foram cancela-
das, a exemplo no município 
de Baianópolis, onde o gestor 
preferiu priorizar pagamento 
dos servidores, e investir em 
demandas, a gastar com os 
festejos juninos.

Além disso, no início do 
ano, o Tribunal de Contas do 
Estado (TCE) já havia reco-
mendado aos municípios que 
não realizassem gastos com 
festas de carnaval, bem como 
o Tribunal de Contas dos mu-
nicípios (TCm), devido aos 
altos valores exigidos e que 
poderiam ser investidos em 
outras áreas, como saúde e 
educação, o mesmo princípio 
se aplicaria às festas juninas. 

junho é o mês mais aguar-
dado na região Oeste, por 
conta das festas, a maioria 
dos municípios ficou restrita 
as apresentações de quadri-
lhas juninas e bandas locais. 
Em alguns casos, os muni-
cípios driblaram e fizeram o 
São joão, gastando menos, 

sem interromper a tradição. 
mesmo em meio à crise, o 
motivo para a festa é o con-
tínuo fortalecimento da cul-
tura regional, além da movi-
mentação da economia local. 

De qualquer forma a crise 
afetou. Nos municípios onde 
aconteceram os tradicionais 
arraias, muitos comerciantes 
reclamaram que a procura 
pelos produtos típicos nes-
se período caiu bastante em 
relação aos anos anteriores. 
Eles alegam que a crise eco-
nômica pela qual atravessa o 
país é o principal motivo para 
a diminuição nas vendas. 
Tanto aqueles consumidores 
comuns quanto as Prefeitu-
ras que também compravam 
os produtos. 

Em todo estado uma média 
de 80% dos municípios opta-
ram por não realizar eventos 
ou fazer apenas festejos me-
nores, contratando atrações 
mais baratas, ou bandas locais. 

Não é necessário números 
para perceber essa limitação 
nos festejos e diminuição nas 
vendas, infelizmente não te-
mos perspectivas nem sabe-
mos até quando vai perdurar 
essa situação. Essas datas 
festivas fazem a diferença 
aquecendo o comércio nos 
municípios, mas nos últimos 
anos em decorrência da si-
tuação econômica vem sendo 
atingido de forma gradativa. 

JAYME 
 MODESTO
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COMUNICADO 

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 Luís 
Eduardo Magalhaes/BA.

A PARANAÍBA TRANSMISSORA 
DE ENERGIA S.A. (PTE), inscrita no 
CNPJ sob o no. 17.553.029/0001-
01, torna público que requereu ao 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis 
(IBAMA), em 27/05/2016, a Licença de 
Operação (LO) para os Trechos G1 e G2 
da Linha de Transmissão (LT), que vai 
da SE Barreiras II à SE Luziânia e para 
as Subestações associadas que foram 
ampliadas (SE Barreiras II, SE Rio das 
Éguas e SE Luziânia). Esses Trechos da 
LT possuem cerca de 607km de extensão 
e percorrem 15 (quinze) municípios: 
Barreiras, São Desidério, Correntina e 
Jaborandi, na Bahia; Posse, Simolândia, 
Alvorada do Norte, Flores de Goiás, Vila 
Boa, Formosa, Cabeceiras, Cristalina e 
Luziânia, em Goiás; e Cabeceira Grande 
e Unaí, em Minas Gerais. 

Os Trechos G1 e G2 são partes da 
LT 500kV Barreiras II – Rio das Éguas 
– Luziânia – Pirapora 2, que possui ao 
todo cerca de 953km de extensão, e 
passa por 19 (dezenove) municípios em 
3 (três) Estados: Bahia, Goiás e Minas 
Gerais.

Jingfu Shang
Diretor de Administração e Meio 

Ambiente

PARANAÍBA TRANSMISSORA DE 
ENERGIA S.A.

SOLICITAÇÃO DE LICENÇA

VAGAS PARA PESSOAS 
PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA

Apesar da crise, 
municípios realizam 

festejos juninos 
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Buritirama

II fórum Comunitário do selo unICEf 
foi realizado no município 

Reinaldo Rolon

A 
Prefeitura de Buriti-
rama, através do Con-
selho municipal dos 
Direitos da Criança e 

do Adolescente (CmDCA), o 
Conselho Tutelar e da articu-
lação das secretarias muni-
cipais, de Assistência Social, 
Saúde e Educação, realizou 
no dia 10/06, o II Fórum Co-
munitário, objetivando mais 
uma conquista da certificação 
internacional, Selo uNICEF – 
município Aprovado, edição 
2013-2016. uma iniciativa 
do Fundo das Nações unidas 
para Infância - uNICEF, que 
reconhece o esforço do mu-
nicípio, na implementação de 
programas, ações e políticas 
públicas em favor da infância 
e da adolescência.

O evento foi realizado nas 
dependências da Escola muni-

Reinaldo Rolon

n
o dia 11 de junho, foi 
realizada no municí-
pio de Buritirama, a 
II Cavalgada oficial 

em comemoração ao dia do 
vaqueiro. O evento teve iní-
cio com a Santa missa, em 
homenagem aos vaqueiros e 
se transformou em um am-
biente de confraternização 
entre a vaqueirama e amigos. 
A data é celebrada anual-
mente, no segundo sábado 
do mês de junho. O prefeito 

O Fórum teve como objetivo mostrar aos participantes os avanços obtidos, através dos indicadores 
nas áreas da Saúde, Educação e Assistência Social

II Cavalgada oficial celebra dia do vaqueiro
Cerca de 150 cavaleiros e amazonas 
percorreram ruas e avenidas de Buritirama

cipal Professor Carlos Ivan de 
Souza e contou com a partici-
pação do prefeito Arival Viana, 
da articuladora do Selo unicef 
no município e secretária de 
Saúde, Nádia Caitano, de-
mais secretários municipais, 

da presidente do Conselho 
Tutelar de Buritirama Beatriz 
Costa, da presidente do Con-
selho municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente 
Aline Silva, do representan-
te dos adolescentes David da 

Arival Viana fez questão em 
participar da comemoração, 
acompanhado dos secretá-
rios municipais, Irom mar-
ques (Administração) e Nádia 
Caitano (Saúde).

A cavalgada que contou 
com cerca de 150 cavaleiros 
e amazonas percorreu ruas e 
avenidas da cidade. Diversas 
personalidades que marca-
ram a história de Buritirama 
foram homenageadas. O ala-
goano, repentista e aboiador 
de vaquejada, Dêda Simão 
homenageou o Arival Viana 

e o saudoso Antonio Ferreira. 
Foram também homenagea-
dos durante a cavalgada, em 
memória de Valdécio Viana, 
o professor Carlos Ivan, Lilito 
Viana, Neza, jonas, Betinho, 
mário Chagas, Nelson Ferrei-
ra, dentre outras figuras que 
contribuíram para a constru-
ção do município. 

Após os discursos, um jan-
tar oferecido pelos patroci-
nadores foi servido para os 
participantes, nas depen-
dências do Centro de Ensino, 
Luís Eduardo magalhães. 

Silva e do mediador do Selo 
unicef josé Nilson. Cerca de 
200 pessoas, entre crianças 
e adolescentes do município 
participaram do evento.

O objetivo do II Fórum Co-
munitário foi mostrar aos par-

ticipantes os avanços obtidos, 
através dos indicadores nas 
áreas da Saúde, Educação e 
Assistência Social e através da 
Feira de Exposições a diversi-
dade das ações estratégicas 
de políticas públicas e parti-
cipação social, desenvolvidas 
pelas secretarias articuladas, 
com participação ativa do CD-
mDA e do Núcleo de Cidadania 
dos Adolescentes (NuCA).

A articuladora do Selo uni-
cef e secretária de Saúde do 
município, Nádia Caitano 
agradeceu o apoio e a dedica-
ção de todos os envolvidos na 
articulação do Selo e princi-
palmente ao prefeito, que se-
gundo ela, continua com a sua 
visão prioritária, desde a pri-
meira adesão ao Selo unicef, 
nas ações e políticas públicas 
desenvolvidas nas áreas da in-
fância e adolescência.

Em seu discurso o gestor 

Arival Viana agradeceu o em-
penho e a seriedade das se-
cretarias articuladas e suas 
unidades, pelas ações e pro-
gramas desenvolvidos, que 
tem como foco principal, as 
crianças e adolescentes de 
Buritirama. “O reconhecimen-
to através da Certificação do 
Selo unicef é importantíssimo 
porque torna pública as ações 
desenvolvidas no município, 
em prol das crianças e adoles-
centes”, destacou o prefeito.

A realização do II Fórum 
municipal do Selo unicef é a 
última etapa das ações exi-
gidas pelo unicef para que 
o município seja contempla-
do com a aprovação do Selo, 
além de ser uma estratégia 
que tem como meta a redução 
das desigualdades que afetam 
as crianças e adolescentes e a 
garantia de seus direitos nos 
municípios.

O evento contou com a participação do prefeito Arival Viana

pessoas envolvidas na articulação

O prefeito fez questão em participar da comemoração juntamente com cavaleiros e amazonas
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serra DouraDa

Comunidade de Cantinho 
recebe uma moderna escola

“nosso Leite, nossa Renda” une produtores, 
laticínio, poder público e universidade

Jayme Modesto

A 
Prefeitura de Cristópo-
lis, através da secre-
taria de Educação do 
município, entregou 

no dia 04/06, a Escola joão 
josé marques, à população 
do povoado de Cantinho, um 
investimento na ordem de R$ 
975.036,36.

Na oportunidade marca-
ram presença o prefeito, 
Antônio Pereira, a primeira 
dama maria Oliveira da Silva, 
juntamente com a secretá-
ria de Educação Ires Câmara, 
lideranças políticas como o 
ex-prefeito Antônio Xavier, e 
o vereador marcos Eduardo 
Silva da Câmara, – autor da 
propositura que denominou 
o nome da Escola, joão josé 
marques (in memoriam), além 
de professores, direção, equi-
pe pedagógica, alunos, pais e 
a comunidade em geral.

O novo equipamento foi edi-
ficado dentro de uma moda-
lidade tipo Espaço Educativo 
urbano e Rural, com seis salas 
de aula no térreo e, composto 

Ascom Serra Dourada

C
riado pela universida-
de do Estado da Bahia 
(uNEB) em 2015, o pro-
jeto “Nosso Leite, Nossa 

Renda” utiliza o desenvolvi-
mento da pecuária leiteira 
como forma mais viável para 
geração de renda distribuída 
no campo. Para apresentar o 
projeto para a sociedade de 
Serra Dourada, o professor 
Danilo Gusmão, intitulado de 
“o agrônomo do povo” graças 
ao seu envolvimento e inúme-
ros projetos com agricultura 
familiar, conseguiu unir em 
um só interesse, mais de 200 
produtores rurais, estudantes 
e técnicos, bem como repre-
sentantes do laticínio Ki-Sa-
bor, poder executivo e legis-
lativo em evento realizado na 
Escola Antônio Carlos maga-
lhães, no dia 21 de maio.

A palestra que durou mais 
de duas horas apresentou 

A entrega foi feita pelo prefeito de Cristópolis Antônio Pereira. O novo equipamento foi edificado 
dentro de uma modalidade tipo Espaço Educativo Urbano e Rural, com seis salas de aula no térreo 

e, composto por quatro blocos construídos

Mais de 200 produtores rurais, estudantes e técnicos, 
bem como representantes de laticínio, poder 
executivo e legislativo participaram do seminário

por quatro blocos construídos. 
Os ambientes de cada bloco 
são acessados e se conectam 
pelo pátio coberto. Na área ex-
terna estão, o castelo d’água e 
a área de estacionamento.

Os blocos são compostos 
pelos seguintes ambientes: 
bloco administrativo, almo-
xarifado, arquivo, circulação, 
diretoria, secretaria, sala de 
professores, sanitários adul-
to. Bloco de Serviços, área 
de serviço, área de recepção 
e pré-lavagem de alimentos, 

os principais pontos na área 
de administração rural, ali-
mentação do gado leiteiro, 
melhoramento genético, ade-
quação de instalações, ma-
nejo reprodutivo, os cuidados 
com a saúde do rebanho e os 
procedimentos de higiene de 
ordenha.

Segundo o produtor manoel 
messias, a implementação de 
diferentes, mas simples, prá-
ticas de manejo e administra-
ção trazem grandes benefícios 
ao negócio principal da famí-
lia, que é a produção de leite. 
Outros produtores falaram da 
importância da reserva de for-
ragem para alimentar o gado 
durante a seca, bem como a 
orientação técnica, como va-
lor para quem trabalha todo 
dia na atividade leiteira.

Serra Dourada é conhecida 
como a capital do leite do Oes-
te baiano, haja vista o número 
de produtores e o volume de 
leite captado diariamente. Se-

área de serviço externa, cen-
tral GLP, depósito de lixo or-
gânico e reciclável, circulação, 
deposito, despensa, cozinha, 
bancada de preparo de carnes, 
bancada de preparo de legu-
mes e verduras, bancada de 
preparo de sucos, lanches e 
sobremesas, bancada para la-
vagem de louças sujas, área de 
cocção, balcão de passagem 
de alimentos prontos, balcão 
de recepção de louças sujas, 
vestiário masculino, sanitário 
feminino, sanitário masculino. 

gundo Gusmão, a implantação 
de um projeto como esse, que 
leva orientação, assistência 
técnica, capacitação e difusão 
de tecnologia, é altamente 
justificável.

O Laticínio Ki-Sabor, o maior 
da região Oeste da Bahia, em 
Serra Dourada são mais de 600 
produtores, que juntos produ-
zem cerca de 17 mil litros de 
leite por dia. “São muitos pro-
dutores com pequena escala 
de produção, para os quais o 
projeto será direcionado, pro-
movendo uma transformação 
social baseada no trabalho 

Bloco pedagógico, biblioteca, 
informática, salas de aula, cir-
culação pátio coberto, espaço 
de integração entre diversas 
atividades e faixas etárias, 
onde se localiza o refeitório.

A nova escola tem uma es-
trutura moderna, ampla de 
acordo com os padrões do mi-
nistério da Educação e sem 
dúvidas trará grandes avan-
ços a educação local. A mes-
ma contará com um corpo 
docente qualificado e ficará 
sob a administração da dire-

de cada família”, destacou o 
secretário de agricultura do 
município, Renato Lêdo.

Apesar da adesão dos pro-
dutores rurais e do apoio do 
laticínio e da uNEB, o projeto 
agora passará pela aprovação 
da Câmara de Vereadores, 
para se transformar em políti-
ca pública. Para jeová júnior, 
presidente da Câmara muni-
cipal de Vereadores, o projeto 
“Nosso Leite, Nossa Renda”, 
tem tudo para se tornar um 
divisor de águas no municí-
pio, pois atua na geração de 
renda, no combate à fome e a 

tora maria Souza de Oliveira 
Neta Cardoso, e atenderá os 
alunos do Fundamental II (de 
6º ao 9º ano).

“O atual gestor mostrou 
que mesmo em meio às di-
ficuldades enfrentadas pelo 
município, conseguiu dar 
continuidade nas ações, cons-
truindo a tão sonhada obra. 
Sem dúvidas essa ação ficará 

pobreza.
uma vez aprovado, o proje-

to receberá recursos públicos 
municipais e dos parceiros da 
iniciativa privada para prover 
aos produtores a assistên-
cia técnica e a capacitação 
necessária para alavancar a 
atividade leiteira de maneira 
constante e com qualidade, 
eficiência produtiva e renta-
bilidade.

Na prática a equipe coman-
dada pelo Professor Gusmão 
vai ter agentes multiplicado-
res (técnicos locais, produto-
res-chave e estudantes) em 

na história, pois há anos, o po-
voado sofria pela falta de es-
paço adequado para atender 
a demanda dos alunos”, disse 
a secretária de Educação, Ires 
Câmara.

Após a solenidade de entre-
ga houve os pronunciamentos 
e uma grande festa dançante 
animada pela dupla Lucas & 
maycom.

unidades demonstrativas 
montadas em cada comuni-
dade. “A partir daí, cada vez 
mais a forma mais adequada 
de criação do gado e adminis-
tração da fazenda vai se multi-
plicar entre os próprios produ-
tores”, destacou Gusmão.

Para o prefeito milton Frota, 
esse projeto irá transformar 
a realidade de Serra Doura-
da. “Esse projeto irá triplicar 
a renda familiar em um curto 
espaço de tempo. O dinheiro 
recebido circula diariamente, 
aquecendo o comércio local”, 
ressaltou milton.

A palestra apresentou os principais pontos na área de administração rural, alimentação do gado, 
dentre outros assuntosprofessor Danilo Gusmão

A escola recebeu o nome João José Marques

O investimento foi na ordem de R$ 975.036,36

FOTOS: jAYmE mODESTO

FOTOS: jAYmE mODESTO
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saNtaNa 

Câmara concede Título de Cidadão santanense

Jayme Modesto

A 
Câmara municipal de 
Santana homenageou 
pela segunda vez neste 
ano de 2016, com o Tí-

tulo de Cidadão Santanense, 
55 personalidades que têm 
se destacado no município. A 
solenidade aconteceu no au-
ditório da Instituição Espírita 
jesus Cristo. A abertura da so-
lenidade se deu por volta das 
10hs, no dia 20 de maio e con-
tou com as presenças de auto-
ridades municipais, estaduais 
e comunidade local.

A honraria foi concedida nos 
termos do Decreto Legislativo 
01/2016, em reconhecimento 
pelos relevantes serviços pres-
tados ao município. O Decreto 
foi idealizado e votado por to-
dos os vereadores.

Antônio Henrique júnior 
disse estar emocionado em 
receber o título. “Hoje, para 
mim é uma honra formar parte 
deste povo tão empreendedor. 
Estou muito feliz, porque San-
tana correspondeu com a mi-
nha expectativa quando aqui 
estive para falar do meu proje-
to de assumir uma cadeira no 
legislativo estadual recebendo 
o apoio dos vereadores”.

Na ocasião, o prefeito Wil-
son Neves destacou ser este 
um novo nascimento para os 
homenageados através do 
reconhecimento da Câmara 
dos Vereadores, mas não se 
esqueceu de tantos outros, 
anônimos, que têm contribuí-
do para o desenvolvimento do 
município.

O presidente da Câmara 
josé Angelico, popular josé 
Vaca magra, enalteceu as 
ações desenvolvidas pelos 
homenageados e lembrou 
algumas atividades em que 
os homenageados estiveram 
à frente na vida pública e da 
importância do título conce-
dido pela Câmara. Angélico 
destacou ainda, que o Título 
de Cidadão Santanense é um 
projeto de lei votado e que re-
conhece os bens feitos de al-
guns cidadãos.

“O Título de Cidadão San-
tanense tornará uma tradição 
em Santana, pois esta é a úni-
ca forma de reconhecer os tra-
balhos daqueles que ajudaram 
a construir o futuro de nosso 
município”, disse Angélico fri-
sando ainda que nesta legis-
latura já foram duas sessões 
solenes para homenagear e 
reconhecer o trabalho dos 
santanenses por opção e ago-
ra reconhecidos oficialmente 
pelo poder legislativo muni-
cipal com uma nova certidão 
de nascimento. “mais de 100 
novos santanenses tiveram 
seu reconhecimento só este 
ano, pessoas que estão sen-
do reconhecidas pelas suas 
ações e contribuições para o 
município, o que tem, de fato, 
feito Santana caminhar para o 
progresso”, completou.

O presidente da Casa fez as 
manifestações finais, refor-
çando a mensagem de grati-
dão aos homenageados, pelos 

55 personalidades foram 
homenageadas com o título

sorrisos nos rostos daqueles 
que recuperam o prazer da 
vida. “Essa é uma simples ho-
menagem que fazemos a estas 
pessoas tão especiais e mere-
cedores de todo nosso respei-
to”, finalizou.

Dos 59 convocados a rece-
ber a homenagem, 55 compa-
receram. Personalidades de 
diversos setores da atividade 
econômica, política social, ad-
ministrativo, comercial, agro-
pecuário.

pEcUARISTA e comerciante Nelson da Silva Lêdo, recebeu 
o Título de Cidadão Santanense , outorgado pela Câma-
ra municipal de Vereadores, indicação do vereador josé 
maria.

O título vem agraciar o trabalho que o empresário tem 
realizado em prol do desenvolvimento do município de 
Santana e região, como produtor de leite e gado de corte, 
fato que vem contribuindo primordialmente para que a 
região se torne conhecida em nível regional.

Nelson é natural de Serra Dourada, filho de Trazibulo Cos-
ta Lêdo e Lindaura Silva Lêdo. Foi proprietário da empresa 
do ramo gráfico Constrular. Hoje é pecuarista e diretor do 
mercadinho Lêdo, com filial em Traíras, município de Serra 
Dourada. O Título foi entregue ao seu irmão Olival Lêdo.

Nelson da Silva Ledo

CONfiRA A lisTA DOs 
hOMENAgEADOs

1- Edvaldo Pereira
2- Diran Teixeira
3- Benjamim dos Reis
4- Palmira dos Santos
5- Avelaude de Castro
6- Agenor Bento da Silva
7- Salvador da Silva
8- Ari Vieira Lima
9- Glicerina Neto
10- João Batista da Silva
11- Antonio Carlos Miranda
12- Paulo de Souza
13- Carlos Augusto de Oliveira
14- Antonio Henrique de S. Moreira
15- Antonio Henrique de S. M. Junior
16- Antonia Pedrosa Pina
17- José Jorge Silva
18- Leonardo Bispo
19- Geraldo da Silva
20- Joana D’Arc Donizete
21- Sebastião de Souza
22- Paulo Moreira Júnior
23- Miguel Ignácio Júnior
24- Eduardo de Salles
25- Manoel Eustáquio Santos
26- Clério Vieira
27- Maria Reis Almeida
28- Roberto Carlos Almeida
29- Lindomar Lopes Dantas
30- Débora Cruz
31- Marinho de Oliveira
32- Maria Conceição Souza
33- Antonio Borges de Oliveira
34- Adson Peixoto
35- Carlos Ariel Teixeira
36- Walter Correia
37- Silvio Alves (em memória)
38- Áurea Rodrigues
39- Everaldo da Silva
40- Isaque Lêdo
41- Ariosvaldo Lisboa Silva
42- Nelson Lêdo
43- Wlithom Chargas
44- Eliomar Paiva
45- José de Oliveira Santos
46- Gelson Barbosa da Silva
47- Moema Isabel Gramacho
48- Jonas Paulo Neres
49- Marco André de Andrade
50- Ana Mudesto de Almeida
51- Jorge Alexandre Cavendish
52- Sônia Barreto Dourado
53- Vladimiro Soares
54- Ana Paula Sardá
55- Arionaldo Silva
56- Arilson Lisboa silva
57- Ariel Gallo
58- Elaine Rodrigues Fernandes
59- Adys Garcia Rangel
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Auditoria aponta desmandos e 
sucateamento nas gestões de 

Maguila e Laertão

Jayme Modesto

A
pós o candidato Ezequiel 
Pereira Barbosa, vencer 
a eleição municipal de 
Correntina em 2012, foi 

impedido de assumir o coman-
do da administração municipal 
por conta de uma determina-
ção judicial, impetrada pelo seu 
concorrente e então prefeito 
Laerte Caires, em dezembro de 
2013. Com isso Laerte Caires 
continuou ocupando o cargo de 
prefeito por decisão liminar.

Diante disso deu-se início 
uma grande e interminável 
batalha judicial. O município 
viveu dias de instabilidade e 
clima de prolongada insegu-
rança. O fim veio com uma 
decisão unânime do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), em 1º 
de julho de 2013, pondo fim ao 
impasse. Por sete votos a zero, 
Ezequiel Barbosa foi vitorioso 
e inocentado das acusações. 
Foi uma decisão tomada de 
forma unânime por cinco mi-
nistros que seguiram o voto do 
relator, o ministro Castro mei-
ra. No entendimento da Corte, 
todos os atos que levaram o 
segundo colocado a assumir 
foram nulos, considerando 
assim, Ezequiel Barbosa do 
(PSDB) o legítimo prefeito de 
Correntina que foi eleito com 
47,3%, contra 41,2% dos vo-
tos do segundo colocado Laer-
te Caires da Silva (PCdoB).

Assim que assumiu o cargo 
em 1º de janeiro de 2014, um 
dos primeiros atos do prefeito 
Ezequiel Barbosa foi decre-
tar “estado de emergência” 
no município em decorrência 
de ter encontrado Correntina 
totalmente sucateada e com 
muitos débitos contraídos pe-
los antigos gestores, passan-
do a governar através de de-
cretos. A sua segunda medida 
foi instaurar na administração 
uma auditoria para apurar 
possíveis irregularidades e to-
mar conhecimento da real si-
tuação de descaso e irrespon-
sabilidade dos ex-gestores. 
Dessa forma tornando público 
o resultado do relatório que 
fora apurado pela auditoria. 

Sem muita pressa e alarde, 
só agora o prefeito Ezequiel 
Barbosa, concedeu uma en-
trevista exclusiva ao jornal 
Gazeta do Oeste, para falar 
do assunto. Na oportunidade, 
esclareceu como encontrou a 
Prefeitura e quais as conclu-
sões da auditoria. Segundo 
Ezequiel, os primeiros resul-
tados mostraram a cara do 
município naquele momento. 
“Na saúde, encontramos o 

Desmando, corrupção, sucateamento da máquina pública e dívidas foram problemas detectados 
por uma auditoria e herdados pela administração do prefeito Ezequiel Barbosa. Foi o que afirmou o 

prefeito em entrevista a equipe do Jornal Gazeta do Oeste

hospital abandonado, com a 
infraestrutura comprometida 
sem banheiro funcionando, 
camas enferrujadas e sem for-
ro, cozinha entregue a ratos e 
baratas, pagamento de médi-
cos, enfermeiros e funcioná-
rios atrasados, um verdadeiro 
descaso”, afirmou. 

Conforme Barbosa, a pri-
meira medida foi alugar um 
espaço para que as atividades 
do hospital pudessem ser de-
senvolvidas, o local é provisó-
rio e continua funcionando no 
mesmo lugar. Após isso, foi a 
vez de demolir todo o espaço 
do hospital para construir um 
novo, que está em andamen-
to e será entregue ainda este 
ano à população “O ex-prefei-
to maguila e o seu sucessor, 
durante nove anos deixaram 
a saúde abandonada”, disse 
Ezequiel.

Afirmou ainda que o Paço 
municipal, - importante es-
paço que representa o poder 
executivo, foi encontrado 
abandonado, bem como ruas, 
logradouros, veículos. “Entrei 
na Prefeitura e a mesa estava 
cheia de água, forro perfura-
do, foram mais de nove anos 
sem sequer fazer uma pintura 
nas paredes, o prédio estava 
totalmente abandonado. E 
não é só isso, as ruas estavam 
completamente cheias de 
buracos, as estradas intransi-
táveis, a frota de veículos des-
cuidada com pneus furados, 
sem motor, além de lixo nas 
ruas e sem iluminação. um 
verdadeiro descaso, um muni-
cípio abandonado por maguila 
e Laertão”, contou.

Para o atual gestor, o pe-
ríodo ficou representado pela 
incerteza e descrédito, pois os 
funcionários não recebiam em 
dias e o comércio sem muitas 
perspectivas de crescimento. 
Outro fator crucial que difi-
cultava o avanço da econo-
mia era a falta de estradas de 
qualidade, já que a renda do 
município depende muito da 
agricultura, de gado e minério 

sem falar na falta de estradas 
e pontes que interligavam o 
município. “O nome da cidade 
e o crédito quem dá é o prefei-
to, coisa que o ex-gestor não 
tinha. Sem isso, o município 
encontrava em todos os se-
tores sem desenvolvimento e 
crescimento”, avaliou. 

O retrato da educação era 
ainda mais preocupante. Pro-

fessores estavam sem receber 
salários, greves por conta do 
não pagamento dos salários, 
além de que a infraestrutura 
das escolas deixava a dese-
jar e comprometiam o bom 
funcionamento das mesmas, 
eram merendas, que quando 
existentes não eram apropria-
das, transporte irregular atra-
vés de carros abertos, buracos 

no chão. 
“Falta de respeito com os 

professores e com os alunos 
por não oferecer condições e 
prejudicar na merenda, trans-
portes eram todos abertos, 
carros velhos, fazendo os alu-
nos de objeto faltando com o 
respeito com o compromisso 
com o princípio humano e o 
respeito com o compromisso 

de governar. Transporte tinha 
um ano de atraso no paga-
mento. Não havia distribuição 
de materiais para os alunos, 
sem carteiras. Resumindo: 
educação só tinha no nome”, 
avaliou. 

Ezequiel criticou ainda 
mais. “Isso aconteceu na ges-
tão de um irresponsável que 
fez da Prefeitura sua casa 
para os atos de corrupção, 
apadrinhamento político, 
mau uso do dinheiro público, 
desrespeito com a família e a 
sociedade, falta de responsa-
bilidade com credores, usan-
do e abusando do dinheiro 
para apadrinhamento e atos 
de corrupção sem ter senso 
de responsabilidade como 
administrador. Esse cidadão 
passou oito anos no governo e 
deixou o município a desejar, 
cabe ao povo agora lembrar, 
depois de tanto tempo, que 
ele foi o pior prefeito que Cor-
rentina já teve”, opinou.

A auditoria realizada no 
município identificou desvios 
de verbas em vários setores 
da Prefeitura. Consta que na 
educação, foram desviados 
quase 1,5 milhão de reais que 
seriam destinados para cons-
trução e reformas de escolas 
municipais. A creche do bairro 
São josé houve um desvio de 
500 mil e 140 mil foram des-
viados de outra creche, ambas 
não ficaram prontas. 

“Temos as provas de tudo 
que estamos falando, 80% dos 
processos que correm na jus-
tiça já estão prontos, sabemos 
que a justiça é morosa, mas 
não falha. E são inúmeros os 
processos contra o ex-gestor, 
seja fruto da auditoria como 
também do estado e progra-
mas federais. Esse é um alerta 
que eu deixo a todos. Será que 
Correntina merece viver mais 
uma vez uma cidade de menti-
ras, corrupção, preguiça, sem 
respeito ao povo, a criança, o 
idoso e com toda a socieda-
de?” questionou Ezequiel.

Diante disso, o atual gestor 
se diz confiante ao combater 
a corrupção e alertar a popu-
lação sobre os fatos ocorridos, 
isso será feito em outra opor-
tunidade, sendo os processos 
listados. “Eu chamo a atenção 
da sociedade, que é para você 
amigo, ler com muita atenção 
e fazer sua reflexão do que es-
tamos começando a esclare-
cer a todos, envolvendo toda 
a sociedade. Então faço um 
convite a todos a tomar ciên-
cia dos ocorridos e tirarem 
suas próprias conclusões”, 
finalizou.

jAYmE mODESTO FOTOS: REPRODuÇÃO

Escolas e creches em estado de abandono foi o que apontou a auditoria
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O evento realizado na praça castro Alves atraiu milhares de pessoas

A 11a edição do concurso Regional de 
Quadrilhas Juninas

Moradores e visitantes conferiram as 
apresentações

Capa  

Cidades do oeste 
comemoram o são joão
jjunho é uma época muito esperada por grande parte da população 

brasileira, pois é o mês de dançar quadrilha, levantar a poeira e fes-
tejar. Durante o mês de junho, os visitantes e moradores das cidades 
da região Oeste da Bahia tiraram as camisas xadrez do armário, para 
aproveitar as festas juninas. 

Os municípios de Tabocas do Brejo Velho, Barra, Barreiras fizeram 
questão de comemorar o São joão. Sítio Grande também realizou os 
festejos. mesmo com o frio, o público aproveitou bastante os festejos e 
as diversas comidas típicas. Foram realizados shows com duplas serta-
nejas e bandas de forró que animaram as comemorações.

Forró e animação marcam mais uma 
edição do são João de Tabocas

são João do síTio 
Grande

Forró e animação 
no Parque em 

barreiras

A GRANDE FESTA em comemoração ao São 
joão, no município de tabocas do Brejo Velho 
foi realizada nos dias 17 e 18 de junho. Com 
uma estrutura de palco, sonorização, muitas 
atrações musicais, apresentação da tradicio-
nal quadrilha, o evento realizado na Praça 
Castro Alves atraiu milhares de pessoas que 
vieram de várias cidades da região. O evento 
foi uma organização da Prefeitura.

No espaço junino, o público assistiu na 
abertura do evento uma noite de apresenta-
ções de quadrilha, onde os bailarinos e baila-
rinas, com seus figurinos característicos rea-
lizaram belas coreografias. A parte dançante 
da noite iniciou com a atração local, a Banda 
Vento Em Poupa, que vem ganhado fama por 
onde passa. O show mais esperado da noite 
foi do forrozeiro Frank Aguiar, que fez a mul-
tidão dançar, cantar seus sucessos, além de 
hits de outras bandas. O piauiense tocou até 
a madrugada e recebeu o carinho do público.

No sábado (18), último dia de forró, Gus-
tavo Braga, Isaias Cardoso e Swing Tropical 
foram os responsáveis pela animação. Os fes-
teiros garantiram todo o sucesso do São joão 

de Tabocas.
“Foi um evento excelente que aqueceu a 

economia do município, a cidade teve um 
grande movimento. Tudo isso, com certeza, 
foi fruto também de uma festa bem organiza-
da e que levamos em consideração as poten-
cialidades do município. A realização dessa 
festa, aliada a uma programação que valoriza 
e prioriza o autêntico forró, foi um sucesso 
e que contribui para que todos saíssem ga-
nhando. Foi um evento excelente”, avaliou o 
gestor Humberto Pereira. 

Beto disse ainda que as parcerias foram es-
senciais para o sucesso da festa e aproveitou 
a oportunidade para agradecer a toda à equi-
pe envolvida no processo. “Agradeço a equipe 
organizadora pelo brilhante trabalho, bem 
como o apoio da segurança em nossa festa”.

No camarote oficial o prefeito e a primei-
ra Dama marinalva Silva recepcionaram os 
convidados. Também marcaram presença 
no evento os prefeitos de Brejolândia Gil-
mar Ribeiro e o de Serra Dourada milton 
Frota, além de vereadores secretários e de-
mais autoridades. 

MAIS UMA EDIÇÃO do São joão do Sítio 
Grande, foi realizada com muito forró, comi-
das típicas e muita diversão. moradores e vi-
sitantes conferiram apresentação de bandas 
e artistas locais e regionais, além das bandas 
de renome nacional, Cavaleiros do Forró e 
Forró Boys, de 18 a 20 de junho.

O distrito de Sítio Grande, palco do even-
to, fica a 15 km da sede do município e desde 
1998, quando foi realizada a primeira edição, 
recebe uma ornamentação especial que in-
crementam as belezas naturais do local.

No sábado, 18 quem comandou a festa foi 
o cantor, michel Teló, banda 100 Parêa e can-
tores da terra.  já no domingo, 19 a festa teve 
início a tarde na Orla do Sítio, às margens do 
Rio Grande, embalada pelo pagode da banda 
local, Sound magnata e do cantor Toinho e 
Cia. E logo mais a noite, a festa teve continui-
dade com artistas locais e regionais. 

O São joão do Sítio Grande é uma realização 
da Prefeitura municipal por meio da Secretaria 
de Cultura e Lazer. Em sua 19ª edição, é reali-
zado no distrito de Sítio Grande, há 15 km da 
sede, no Circuito Edson josé de Souza Filho, 
uma área com 8.400 m² que propicia conforto 
e segurança aos foliões. 

A estrutura da festa contou com dois pal-
cos, barracas de bebidas, coquetéis e petis-
cos e comidas típicas, banheiros químicos, 
pontos de apoio estratégicos de segurança, 
saúde, vigilância sanitária e  shows pirotéc-
nicos para iluminar as noites de festa. Cerca 
de 30 mil pessoas participaram nos três dias 
de festa, segundo estimativa da organização. 

EM BARREIRAS, o santo São joão Batista é 
padroeiro do município, comemorado no dia 
24. Os festejos foram marcados por uma pro-
gramação cultural especial, que este ano foi 
realizado entre os dias 23 a 25 de junho, pela 
Prefeitura. O São joão no Parque levou mui-
ta animação aos barreirenses e visitantes de 
outras cidades. A diversão foi garantida pelas 
apresentações das bandas de forró, concurso 
regional de quadrilhas, barracas com comi-
das e bebidas típicas, brincadeiras e muita 
descontração.

O município preparou ainda mais uma edi-
ção do tradicional concurso de quadrilhas 
que conta com a participação de diversos 
grupos dos bairros da cidade e da região Oes-
te, que se apresentam nos três dias no Parque 
de Exposições Engenheiro Geraldo Rocha.  

A 11ª edição do Concurso Regional de Qua-
drilhas juninas, realizado pela Prefeitura de 
Barreiras em parceria com a união de Qua-
drilhas juninas do Oeste da Bahia (uNIQjOB) 
elegeu a Luar do Nordeste como a campeã de 
2016, representante de Barreiras. O segun-
do lugar foi para a campeã do ano passado, 
Remelexo Cearense, e o terceiro ficou com a 
quadrilha Rosa de Ouro, as duas também de 
Barreiras.  

Com a participação de oito equipes, o 
evento foi comandado pela alegria, brilho e 
irreverência das concorrentes. Nos três dias 
de apresentações os jurados acompanharam 
a desenvoltura dos componentes, avaliando 
critérios como coreografia, figurino, origi-
nalidade, animação, marcador e harmonia. 
A campeã, Luar do Nordeste retratou o tema 
"uma história de amor e paixão nas mara-
vilhas do sertão" e como prêmio recebeu a 
quantia de R$ 4 mil. Para as três outras clas-
sificadas foram entregues R$ 3mil e  R$ 2mil 
e R$1 mil, respectivamente.
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Barra promove o maior são joão do oeste da Bahia
Jayme Modesto

C
om a denominação “São 
joão é na Barra”, o mu-
nicípio no Vale do São 
Francisco, promoveu 

mais uma edição da tradicio-
nal festa junina, um dos maio-
res eventos populares da cida-
de. um evento consolidado no 
calendário de eventos turísti-
cos do estado, este ano, o São 
joão aconteceu de 16 a 24 de 
junho, - uma grande festa res-
gatando os valores tradicio-
nais juninos como folguedos 
e brincadeiras. Foram nove 
dias de muito forró. O espaço 
da festa se transformou no 
“Quartel General dos Clubes 
Curuzu, Humaitá, Riachuelo e 
do Forró”, fortes clubes cente-
nários, que homenageiam os 
soldados da Barra que foram 
convocados para a Guerra. 
O evento atraiu milhares de 
turistas e visitantes de toda 

região e até mesmo de outros 
estados.

Abrindo as apresentações, 
na quinta-feira, 16, marcos e 
Belluti e a banda Colegas de 
Farra. No dia 17, as bandas 
magníficos e Bota Rasgada 
foram responsáveis pela ani-
mação do público. No sábado, 
18, foi a vez da banda Desejo 
de menina e Binho do Acor-
deon e no domingo, 19 malla 
100 Alça subiu ao palco. E não 
acabou por aí. Segunda-feira, 
20, a festa teve continuidade 
com márcia Felipe e no dia 21, 
com Batista. Na quarta-feira, 
22, Forrozão das Antigas. Na 
véspera do feriado, dia 23, 
ponto alto da festa, Licor com 
mel e o desfile dos Fortes. Na 
quinta-feira, 24, dia do São 
joão foi a vez de Elson dos Te-
clados e mais atrações locais, 
pois a Prefeitura faz questão 
de valorizar também, as pra-
tas da casa.

São João do município resgata 
valores tradicionais juninos. 
Festa que teve início no dia 16 
se estendeu até 24 de junho

CLuBEs
A participação de várias atra-
ções musicais e o concurso de 
quadrilhas abrilhantaram o 
São joão de Barra, mas o pon-
to forte da festa foi o tradicio-
nal  desfile dos Fortes Curuzú, 
Humaitá e Riachuelo.

Em mais de 100 anos os 
adeptos se unem e festeja nas 
ruas da cidade em uma rivali-
dade sadia, trazendo em suas 
vestes as cores característi-
cas de cada clube. O pioneiro 
Curuzú traz as cores preta e 
vermelha, já no Humaitá pre-
valecem às cores amarelo e 
verde, e o Riachuelo possui 
as cores branca e vermelha. 
É um espetáculo maravilho-
so de luzes, cores e alegorias 
que atrai turistas de várias 
localidades. Nas noites das 
apresentações os clarões dos 

rojões chamam a atenção de 
todos. 

O povo aprendeu a defender 
com unhas e dentes o seu for-
te de coração, mais também 
soube transformar essa riva-
lidade em uma encantadora e 
saldável brincadeira. “Hoje eu 
vibro quando o Curuzú passa, 
ao ver o fogo me esqueço de 
tudo. No meio do busca pé é 
uma emoção muito forte pa-
rece mesmo que estamos em 
uma guerra”, disse maria Au-
gusta. 

Para Alan Cleber, o Humaitá 
tem uma característica impor-
tante que é o canhão. “Quan-
do da o tiro é tudo, é um fana-
tismo maior do que o futebol. 
Ser Humaitá é muita paixão e 
o entusiasmo das pessoas é 
incrível”, disse. 

já para Luzia de Oliveira 
fazer parte do Riachuelo é 

honra. “meu clube já é uma 
tradição de família, todos os 
meus antepassados fizeram 
parte do clube e ajudaram 
muito e hoje juntamente com 
os familiares, eu faço questão 
de manter viva essa tradição 
que está dentro do coração da 
gente”, destacou Luzia. 

A cidade da Barra é conhe-
cida como a princesa do São 
Francisco, possui um forte po-
tencial turístico com belezas 
naturais principalmente pelo 
encontro das águas do Rio 
Grande e Rio São Francisco. 
É nesse cenário de estrema 
beleza que uma gente aco-
lhedora espera por você para 
prestigiar esse que é um dos 
grandes eventos tradicional-
mente juninos e símbolo da 
garra, hospitalidade e deter-
minação do povo barrense, - o 
seu maravilhoso São joão.

FOTOS: www.saojoaoenabarra.com.br
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Barra promove o maior são joão do oeste da Bahia
EMoção, BELEzA E fAsCínIo

BARRA CoMEMoRA 
143 Anos DE EMAnCIPAção 

EDIFIcADA NO encontro dos 
rios Grande e São Francisco, 
Barra comemorou seus 143 
anos, no dia 16 de junho. A 
cidade é uma das mais impor-
tantes do médio São Francis-
co. Desde o século XVII, logo 
após a sua emancipação, pro-
movida pelo então imperador 
Dom Pedro II, foi um estraté-
gico entreposto comercial, de 

cultura marcante e rica em 
expressões artísticas, como 
cerâmica, bronze, madeira e 
couro.

Entre seus patrimônios 
estão a Igreja do Bom jesus 
dos Navegantes, a Catedral 
de São Francisco das Chagas, 
a Prefeitura que ocupa hoje o 
prédio do antigos correios e 
telégrafos, o mercado muni-

cipal, o Palacete Dr. Pinto, o 
Chalé dos mariani/Camanda-
roba, o Chalé Irineu Simões/
Casa da Cultura Avelino Frei-
tas, a Casa da Fazenda Torri-
nha e a Casa da Fazenda Bo-
queirão. Cidade importante 
do Brasil Colonial, Barra foi 
berço de renomados políticos, 
destacando-se entre eles, na 
época, o Barão de Cotegipe.

O São joão na cidade de Bar-
ra é tomado por certa magia, 
que envolve e paralisa boa 
parcela da população. Não 
por serem nove dias de forró, 
mas por tornar-se o ponto tu-
rístico de resgate de cultura 
dos moradores que se orgu-
lham de lembrar-se de um 
momento histórico da Bahia, 
que foi a guerra do Paraguai, 
que começou nos índios de 
1893. Na cidade da Barra na 

época junina pode-se reviver 
um pouco do que foi a contri-
buição dos clubes. A cultura 
dos clubes Riachuelo, Curu-
zú e Humaitá, fazem uma 
representação de cada clas-
se social que representava a 
cidade e que foram de apoio 
na guerra do Paraguai, hoje 
esses clubes são bem organi-
zados e impregnados de valo-
res e símbolos e afetos, como 
uma torcida de futebol. 

Nessa época a cidade se 
fragmenta por torcedor de 
cada clube almejando que 
seu clube apresente um des-
file bonito e com maior repre-
sentação na linha de fogo, ou 
seja, com mais coragem em 
mostrar-se mais fortes. Para 
os participantes, são momen-
tos de alegria, satisfação e 
lazer proporcionados pelos 
membros dos clubes. São re-
correntes as manifestações 

de muita coragem, transfor-
mando as ruas e praças em 
templos de muita explosão, 
fogo e fumaça, orgulho de 
cada participante em ser 
membro do seu clube e mos-
trar a coragem em carregar 
em seus corpos uma bolsa 
munida de fogos para os es-
petáculos que irão definir 
simbolicamente quem mais 
se preparou. 

O desfile nos últimos dias 

de São joão na cidade merece 
ser visto pelo prisma de quem 
participou da preparação e 
desempenho desses clubes, 
pois permite, por meio deles, 
que o povo de Barra se apre-
sente e se desenvolva, numa 
manifestação que mescla 
emoção e beleza, fascinan-
do milhares de pessoas, não 
só por suas grandes atrações 
musicais. Os clubes são con-
siderados parte essencial 

dessa festa, tornando o São 
joão mais rico em enredo e 
conservação de uma cultura 
secular, em um momento ad-
mirável. 

A parte peculiar dessa cul-
tura é perceber em cada clube 
representado, é ver em seus 
membros unidos para fins e 
objetivos determinados. Os 
representantes apresentam, 
em situações específicas, o 
instinto social. 

prefeito Artur Silva e o vice Dr. Trajano Neto
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muquém Do são fraNCisCo 

Município comemora 27 anos 
de independência política

Jayme Modesto

o 
município de muquém 
do São Francisco, no 
Oeste da Bahia, com-
pletou no dia 13 de 

junho, 27 anos de existência 
e para comemorar essa data 
especial, o prefeito márcio 
mariano preparou antecipada-
mente para os munícipes, uma 
diversificada programação 
festiva, nos dias 26, 27, 28 e 
29 de maio.

O prefeito, seu vice jurandir 
Barros, e sua equipe de go-
verno promoveram uma das 
maiores festas a céu  aberto 
da região. A organização do 
27º aniversário da cidade foi 
um grande desafio, no sentido 
de manter a tradição de uma 
festa tão importante para o 
município e para o Oeste sem 
comprometer as finanças pú-
blicas em um ano de muitas 
dificuldades financeiras.

Com o tema “27 anos aman-
do e cuidando, o trabalho tem 
que continuar”, as comemo-
rações deram início no dia 26, 
com a final do Torneio de Fut-
sal e com a atrações locais. No 

A administração municipal preparou uma diversificada programação festiva, nos dias 26, 27, 28 e 29 de maio

dia 27 quem animou a Praça 
de Eventos foi Gerri Cunha e 
Banca Opara, Ilan o Vaquei-
rinho de Luxo, Toinho & Cia e 
100 Parêa.

No sábado, 28, quem abriu a 
festa foi Boyzinho. Na sequên-
cia, o show mais esperado da 
noite, para matar a saudade 
da jovem Guarda, o veterano 
Zé Roberto, que fez um show 
magnífico, agitando o público 
na praça que cantou e dançou 
as velhas canções. Em seguida 
foi a vez do Forrozeiro Zezo, e 
fechando a noite, Baião de 2.  
No dia 29, quem balançou o 
público na praça foi Beet Pres-
são e Gileno Comando.

muquém do São Francisco 
vem passando por um momen-
to ímpar na sua história, de-
pois do município ter sido sa-
queado durante meses. Hoje o 
município está passando por 
uma cuidadosa e responsável 
fase de reestruturação admi-
nistrativa, priorizando princi-
palmente as necessidades e 
demandas da população.

Segundo o prefeito márcio 
mariano, só foi possível a reali-
zação do evento mediante a um 

rigoroso planejamento e corte 
de gastos com contratações 
de bandas e outras despesas. 
“Pensamos em não realizar a 
festa este ano, diante das difi-
culdades que o município vem 
enfrentando, mas este evento 
valoriza a diversidade sociocul-
tural, integra as comunidades, 
promove reencontro de pes-
soas, além de fomentar a eco-
nomia do município, fomenta a 
geração de renda e oferece em-
pregos diretos e indiretos. Se 
não realizássemos, o prejuízo 
poderia ser ainda maior”, disse 
o prefeito.

Para o prefeito, o momento 
foi de grande  comemoração 
para o município, não só pelo 
aniversário, mas também pelos 
avanços que estão sendo alcan-
çados. márcio disse que é preci-
so mostrar a população, que as 
ações estão acontecendo. 

“O município não parou, 
apesar de tudo que aconte-
ceu. Tivemos o cuidado de 
fazer uma grande festa com 
observância ao que determina 
o Tribunal de Contas dos mu-
nicípios (TCm)”, afirmou ma-
riano ressaltando ainda, que 

neste período de sua gestão 
muitas ações foram realizadas 
em muquém, e garante que o 
trabalho vai continuar. “Es-
tamos nos empenhando para 
que muquém seja um lugar 
cada vez melhor”.

Além do prefeito e o vice 

jurandir Barros o ex-prefeito 
josé Nicolau também marcou 
presença todos os dias na pra-
ça, conversando e abraçando 
o povo, além de políticos e 
vereadores de outros municí-
pios. Também estiveram pre-
sentes no evento, o prefeito 

de Cotegipe, marcelo mariani 
e o de Baianópolis Anderson 
Cleyton, o deputado esta-
dual e secretário estadual de 
Agricultura Vitor Bonfim e o 
deputado mário Negro monte 
júnior, além de outras autori-
dades políticas.

FOTOS: jAYmE mODESTO

INFORmE PuBLICITáRIO

O município promoveu uma das maiores festas a céu aberto
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O investimento beneficia 190 
estutantes da educação infantil ao 
ensino fundamental II

FOTOS: ASCOm

ASCOm

Um investimento feito pelo governo municipal

centro de comercialização e Múltiplo Uso 

riaCHão Das NeVes

Barreiras  

Povoado da Barra do Riacho recebe 
escola reformada e ampliada

Associação Ilha da Liberdade ganha Centro Comunitário

Dircom

o 
Programa Assenta-
mentos Dinâmicos têm 
como objetivo promo-
ver ações de dinami-

zação econômica em quatro 
assentamentos de Reforma 
Agrária do Estado da Bahia, e, 
baseado nisto, criar uma me-
todologia de atuação para ser 
replicada nos demais assen-
tamentos, a partir de arranjos 
institucionais intercolabora-
tivos, no âmbito do programa 
Vida melhor Rural.

O programa foi desenvolvido 

A inauguração do Centro de Comercialização e Múltiplo Uso do Assentamento Ilha da Liberdade, 
zona rural de Barreiras contou com as presenças de várias autoridades políticas, entre elas o 

prefeito Antônio Henrique

a partir de uma parceria en-
tre o governo do Estado (Casa 
Civil, Segri/SuAF), o governo 
Federal (Sebrae, Incra, Codes-
vasf, Fundação Banco do Bra-
sil), Prefeituras e entidades da 
sociedade civil (mST, CETA). 
As ações foram desenvolvidas 
com base em planos anuais 
(PTA) onde esses parceiros se 
comprometeram a disponibili-
zar no orçamento de cada ins-
tituição, recursos para garantir 
os investimentos e o custeio de  
projetos, ações e atividades, 
planejados com os assentados, 
tomando-se como referência o 

diagnóstico local das potencia-
lidades produtivas.

No Bioma Cerrado, o As-
sentamento (com 30 famílias) 
indicado para iniciar o progra-
ma foi o Ilha da Liberdade, em 
Barreiras.

Diante dessa situação, a Fun-
dação Banco do Brasil aprovou 
o projeto concedendo investi-
mento social para a construção 
do Centro de Comercialização 
e múltiplo uso do Assentamen-
to Ilha da Liberdade. O Convê-
nio ocorreu no âmbito do Pro-
grama Trabalho e Cidadania da 
Fundação Banco do Brasil.

Ascom

C
umprindo uma agenda de 
entrega de obras nos po-
voados, sede e distritos, 
o prefeito Hamilton Lima, 

juntamente com a equipe de 
governo e vereadores, marcou 
presença no dia 21 de junho, 
no povoado da Barra do Ria-
cho, 25 km distante da cidade. 
A comunidade recebeu a esco-
la josé Bernardino de Santana, 
reformada e ampliada.

A reforma e ampliação da 
escola fizeram parte do plano 
de governo do prefeito Hamil-
ton Lima que investiu na obra 
com o objetivo de propor co-
modidade a todos e acima de 
tudo melhorar ainda mais a 
qualidade dos serviços pres-
tados, acabando de vez com 
os problemas estruturais da 
unidade de ensino, principal-

Riachão das neves regulamenta a atividade de mototáxi
Ascom

C
om o objetivo de profis-
sionalizar a prestação 
do serviço de mototáxi 
no município, o prefeito 

Hamilton Lima sancionou a 
lei que institui a prestação de 
serviços através de motoci-
cletas, que consiste no trans-
porte individual de passagei-
ros e encomendas por meio 
de side car.

As permissões para os 
prestadores dos serviços vão 

ser expedidas pela Secreta-
ria de Transportes. No total 
serão 15 e a quantidade de 
centrais será definida pela 
Prefeitura. As motocicletas 
credenciadas deverão pos-
suir de 125 a 200 cilindradas; 
ter no máximo seis anos de 
uso e ser submetida semes-
tralmente a vistoria veicular. 
As permissões serão intrans-
feríveis e terão validade de 
dois anos.

Os mototaxistas  serão clas-
sificados como autônomos 

e para se cadastrar, junto à 
Prefeitura, devem ter idade 
mínima de 18 anos, apresen-
tar comprovante de residên-
cia e carteira de habilitação. 
“Desta forma ficará melhor 
para todos os profissionais 
que passam a ter reconheci-
mento e consequentemente, 
mais tranquilidade para tra-
balhar, é bom para o municí-
pio e principalmente para os 
usuários do serviço, que vão 
ter mais segurança”, comen-
tou o prefeito.

mente em época de chuva, o 
que deixava pais e alunos in-
satisfeitos. “Ganhamos uma 
escola nova e estamos felizes 
por isso. A situação aqui era 
muito difícil, e a prefeitura, 
agora,  deixou tudo do jeito 
que a gente sempre sonhou, 
uma escola boa e bonita”, dis-
se dona Abigail de jesus.

Desde que o espaço da es-
cola foi construído, em 1978, 
apenas uma reforma foi fei-
ta, ainda no ano de 2003. De 
lá pra cá, sem investimento, 
a condição de funcionamen-
to piorou a cada dia. “Aqui 
realmente era difícil demais. 
A prefeitura praticamente 
construiu tudo outra vez. Com 
certeza esse dia vai ficar mar-
cado na história do povoado”, 
comentou maria Cristina Alves 
de Santana, diretora.

O investimento feito pelo Go-

verno unidos pela Reconstru-
ção beneficia diretamente 190 
estudantes da Educação Infan-
til ao Ensino Fundamental II, 
distribuídos em 11 (onze) tur-
mas. “Faço questão de destinar 
dinheiro para a melhoria da 
Educação do nosso município, 
por ter absoluta certeza que 
este é o caminho para o desen-
volvimento. É uma satisfação 
contribuir para o crescimento 
de Riachão das Neves”, finali-
zou o prefeito Hamilton Lima.

É uma satisfação 
contribuir para 
o crescimento 
de Riachão das 
Neves”
Hamilton Lima
PREFEITO DE RIACHÃO
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Barreiras 

Câmara homenageia personalidades 
com a Comenda 26 de Maio

Homenagem é dada em comemoração ao aniversário de Barreiras. Personalidades de diversos 
segmentos foram agraciadas com a Comenda 26 de Maio

Cheilla Gobi

C
omo forma de reconhe-
cer o trabalho de pessoas 
que contribuíram ou con-
tribuem para o desenvol-

vimento do município através 
de suas atuações, nas mais 
diversas áreas, a Câmara mu-
nicipal de Barreiras realizou, 
na noite do dia 25/05, sessão 
solene para entregar a 17 
personalidades, a Comenda 
Honra ao mérito 26 de maio. 
A homenagem é dada em co-
memoração ao aniversário de 
Barreiras, que neste ano com-
pletou 125 anos de emancipa-
ção política.

Além dos vereadores que 
compõem a Casa, prestigia-
ram o evento o vice-prefeito 
Carlos Augusto Barbosa (Paê), 
o presidente do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Barreiras 
moisés Schmidt , o professor 
Poty Lucena, autoridades mili-
tares, bem como a expressiva 
participação popular.

De acordo com o presidente 
da Câmara de Vereadores Car-
los Tito, através de uma pro-
posta, cada vereador contem-
pla um cidadão ou cidadã com 
a Comenda 26 de maio. “É um 
momento especial, de grande 
importância para todos nós 
vereadores que militamos 
politicamente e socialmente. 
Através da Comenda 26 de 

maio temos a oportunidade 
em nome do mandato legis-
lativo, conferido pelo povo de 
Barreiras estendermos essa 
gratidão a pessoas que con-
tribuíram ou contribuem para 
o desenvolvimento do nosso 
município, através de suas 
ações, nos mais diversos seg-
mentos”, disse Tito.

A entrega da Comenda 
aconteceu pela 4ª vez nesta 
atual legislatura, justificando 
assim, que é apenas uma úni-
ca sessão durante todo o ano. 
A cerimônia foi precedida da 
leitura das respectivas biogra-
fias dos agraciados, ao passo 
que o vereador que apresen-
tou a indicação era convidado 
para fazer a entrega ao home-
nageado.

“Essa homenagem com cer-
teza nos enche de vaidade e 
nos incentiva cada vez mais a 
continuar dando a nossa mo-
desta contribuição para o de-
senvolvimento do nosso muni-
cípio. Contudo, o que mais nos 
gratifica é que esse reconhe-
cimento foi alcançado através 
de um trabalho diário, árduo, 
silencioso, que tem a missão 
de lutar para que as pessoas 
simples e humildes tenham 
melhores condições de vida, 
pessoas essas, responsáveis 
por essa homenagem”, disse o 
médico homenageado, Vandré 
Aires.

01 – Vandré Aires
02 – Onildo Ramos
03 – Ricardo Mesquita de Freitas
04 – Sylvana Nogueira
05 – Elizabeth de Menezes Rosas
06 – Érica Ismerim Seixas
07 – Pórfiro de Souza Neto
08 – Major Fábio C. S. de Santana
09 – Valdeci Macêdo
10 – Gleiza Souza da Silva
11 – Marcelo Costa Sampaio
12 – José Godofredo da Costa Filho
13 – Severino Ramos de Oliveira
14 – Irmã Dília de Souza
15 – Albertino Barbosa
16 – Paulo Afonso Baqueiro
17 – Laudelina de Araújo

CONfiRA A lisTA DOs 
hOMENAgEADOs

FOTOS: CHEILLA GOBI
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Barreiras

Exposição Agropecuária 
vai de 09 a 17 de julho

Moradores dão abraço simbólico em defesa do Rio Grande

Cheilla Gobi

C
omeça no dia 09 de julho 
a 34ª edição da Exposi-
ção Agropecuária de Bar-
reiras, EXPOAGRO, no 

Oeste baiano. O evento vai até 
o domingo (17) no Parque de 
Exposições Engenheiro Geral-
do Rocha, com shows, leilões 
e boate.

O início dos shows está pre-
visto sempre para as 23h. No 
primeiro dia o cantor Wilian 
e marlon subirá ao palco can-
tando músicas próprias, serta-
nejo raiz, e dos novos hits de 
sucesso que devem agitar a ci-
dade. O show traz uma propos-
ta diferente de cenário, dança, 
efeito visual e interação com o 
público. A dupla é uma das no-
vas revelações do país, sempre 
levando sucessos nos shows 
que se apresentam.

No domingo (10) a apre-
sentação fica por conta de Zé 
Felipe ele que é filho do can-
tor sertanejo Leonardo. Após 
emplacar “Saudade de Você”, 
“Você mente”, “Você e Eu”, 
em janeiro de 2016 o artista 
lançou sua nova música “Não 
me toca”.

A dupla sertaneja Zé Ricar-
do & Thiago sobe ao palco na 
segunda (11). Na terça-feira 
(12), o grupo SPC promete 
colocar todo mundo para sam-
bar.  O Grupo Só pra Contrariar 
é considerado uma das bandas 
de samba mais importantes da 
mPB. Com mais de 20 milhões 

Cheilla Gobi

M
oradores de Barrei-
ras, no Oeste da Bah-
ia se mobilizaram no 
dia 07/06, em prol 

da defesa do uso racional das 
águas do Rio Grande. Reali-
zado na Praça Landulfo Alves 
no Cais de Barreiras, o evento 
intitulado de “Abraço ao Rio 
Grande” foi uma forma de sen-
sibilizar a população da região 
e órgãos de fiscalização am-
biental sobre a situação críti-
ca dos rios da região.

Nos últimos dias, a popula-
ção ficou em alerta em rela-
ção ao baixo nível no volume 
de águas do Rio Grande, prin-
cipalmente do Rio de Ondas, 
com a divulgação de imagens 
nas redes sociais.

O ato simbólico foi organiza-
do em uma ação conjunta en-
tre poder público, instituições 

Evento será no Parque de Exposições Engenheiro Geraldo Rocha. Programação tem shows, leilões e boate

Barreirenses estão preocupados 
com o futuro dos rios da região

de discos vendidos, muitos 
prêmios e vários sucessos ain-
da na memória das pessoas, a 
banda completou 25 anos de 
carreira. 

A Vingadora que carrega o 
novo ritmo que mistura o arro-
cha com o pagode baiano: “ar-
rochadeira” agitará o público 
na quarta-feira (13). A quinta-
feira (14) promete com um dos 
shows mais esperado, com o 
cantor Luan Santana. Na sex-

ta-feira (15) a dupla sertaneja 
Cesar menotti e Fabiano subi-
rá ao palco. No sábado Skank 
deve agitar o público com su-
cessos do rock. E para fechar a 
grade de atrações, o domingo 
fica por conta de Lucas Lucco.

No parque de Exposição ha-
verá ainda o espaço da crian-
çada, ou seja, o tradicional 
Parque de Diversões. Além 
disso, serão expostos animais. 
Haverá também o leilão e ca-
pacitações. Esta edição con-
templará a preservação dos 
rios e nascentes como temáti-
ca norteadora das rodadas de 
debate. A entrada no Parque é 
gratuita até o dia 13, a partir 

do dia 14 será cobrado o valor 
de R$ 10. 

“Devido a situação que o 
município enfrenta estamos 
realizando a festa com muito 
esforço. Começamos com essa 
festa em 1976, no entanto 
temos uma responsabilidade 
muito grande com a organi-
zação desse evento”, disse o 
prefeito de Barreiras, Antonio 
Henrique durante entrevista 
coletiva com a imprensa local, 
no dia 21 de junho.

A animação continua na 
boate Pier Bar, nos dias 09, 13, 
14 e 15, com artistas de reno-
me nacional e também atra-
ções regionais.

socioambientais, acadêmicas 
e culturais. Os organizado-
res apontam a manifestação 
como uma forma de lutar con-
tra o atual ritmo de desperdí-
cio, consumismo, exploração 
econômica e devastação am-
biental que impactam os rios, 
principalmente nesta época 
de estiagem.

Frases como: “O rio perten-
ce ao povo”, “dele depende a 
nossa sobrevivência”, “os nos-
sos rios não podem morrer”, 
os manifestantes fecharam o 
grande abraço, na orla do cais.

Na manifestação, o prefeito 
Antônio Henrique de Souza 
moreira assinou o Decreto 
municipal 292/2016, que es-
tabelece regime especial de 
fiscalização dos rios, como 
forma de defender os recursos 
hídricos que fazem parte do 
território de Barreiras. O de-
creto tem a função de reforçar 

a fiscalização por parte dos 
órgãos ambientais.

Fica determinado para que 
a Secretaria municipal de 
meio Ambiente, por meio de 
portaria, elabore o regimen-
to para o processo de fiscali-
zação, objeto deste decreto. 
Autoriza as autoridades com-
petentes administrativas da 
secretaria de meio Ambiente 
diretamente pelas ações de 
fiscalização, a determinar, 
executar diagnósticos das 

situações que resultam na 
baixa vasão dos rios e con-
tenção na degradação nas 
margens dos rios municipais, 
bem como a adoção de todas 
as medidas administrativas 
legais. Segundo o prefeito, 
os ministérios públicos, esta-
dual e federal também vão ser 
acionados para acompanhar o 
processo.

Na oportunidade, também 
foi lida uma carta compromis-
so em defesa do Rio Grande, 
Rio Branco, Rio de Ondas e 
seus afluentes que foi enca-
minhada ao governador Rui 
Costa, com diversas preocu-
pações da sociedade.

“Essa carta foi discutida 
entre as entidades durante a 
5ª Conferência das Cidades. 
É necessário defender uma 
cultura da sustentabilidade 
ambiental e partilha dos re-
cursos naturais, para que no 
futuro Barreiras não se prive 
desse patrimônio natural”, 
destacou o secretário de meio 
Ambiente de Barreiras, Nail-
ton Almeida.

O baixo nível no volume de águas do Rio Grande, principalmente do Rio de Ondas preocupa a população
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Estão previstos grantes shows

A programação foi divulgada durante coletiva com a imprensa
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TV Câmara oportuniza divulgação 
do trabalho dos artistas da região

Morre aos 91 anos o ícone da música no oeste baiano

Cheilla Gobi

D
esde que a TV Câmara 
de Barreiras entrou em 
operação, os cantores 
barreirenses e também 

da região Oeste da Bahia, 
além dos artistas de outras 
vertentes tem contado com 
uma excepcional vitrine para 
exposição de seus trabalhos 
artísticos.

Gravado ao ar livre, como em 
praças nas laterais da Câmara 
de Vereadores de Barreiras, o 
programa “minha Terra”, apre-
sentado por Pablo Rodrigo se 
dedica a exibir o talento dos 
artistas com diversas reprodu-
ções ao longo do dia, durante 
todos os meses do ano.

O Programa “Encontro mar-
cado”, apresentado por jayme 
modesto também tem investi-
do na divulgação de artistas 
da região. Os últimos entre-
vistados foram o poeta, jor-
nalista e escritor Roberto de 
Sena e o cantor e compositor 
Bosco Fernandes, dois ícones 
da cultura barreirense. Eles 
defendem um olhar moderno 
e mais comprometido no trato 
com a cultura, sempre relega-
da ao segundo plano em uma 
sociedade onde predomina 
o agronegócio e o lucro. Foi 
um bate papo descontraído, 

Jayme Modesto

M
orre aos 91 anos, um 
dos maiores ícones 
da música e da cul-
tura oestina, Aldo Di-

niz, conhecido em toda região 
Oeste e em vários estados do 
Brasil, pelo seu talento e afini-
dade com os instrumentos de 
sopros. Aldo Diniz nutria admi-
ração, foi o maior saxofonista 
do século XX e XXI do Oeste 
da Bahia. Os demais, saxofo-
nistas-tenores ou não, concor-
dam em peso e sem hesitação.

Angical ficou menor dia 23 
de junho de 2016 com a perda 
desse artista incomparável, 
que veio a óbito após ter sofri-
do uma queda na porta de sua 
residência e fraturado o fêmur. 
O seu sepultamento foi acom-
panhado por milhares de pes-
soas inclusive de Arrais - TO e 
moradores de Angical. O cor-
tejo fúnebre foi acompanho 
pela Filarmônica Lira Angica-
lense e músicos da Charanga 
que visivelmente emociona-
dos tocavam as valsas que o 
imortalizaram nas famosas se-
renatas pelas ruas de Angical.

O presidente da Câmara de vereadores de Barreiras, Carlos Tito destaca importância da TV Câmara na 
divulgação do trabalho dos artistas barreirenses e da região, além dos artistas de outras vertentes

onde remete ao mundo extre-
mamente importante e pouco 
valorizado.

De acordo com o apresenta-
dor jayme modesto, essas ver-
tentes oferecem fontes de van-
tagem competitiva pelo fato 
de, no geral, tratarem-se de 
formas de expressão distintivas 
e únicas. Entretanto, alguns 
desses aspectos ou manifesta-
ções não são valorizados pela 
comunidade local ou até mes-
mo pelos brasileiros.

“Com uma produção cultu-
ral local riquíssima, no entan-
to, muitos dos nossos artistas 

não encontram espaço para 
visibilidade na mídia televisi-
va. E esses artistas que não 
tem condições de investir em 
divulgação não encontram 
obstáculos para chegar até 
a TV pública. O canal está de 
portas abertas para exibir a 
produção artística da nossa 
terra de forma gratuita, o que 
ainda possibilita a descoberta 
de novos talentos”, disse mo-
desto.

Conforme o poeta Roberto 
de Sena, embora a ideia seja 
falar de arte e cultura, é de 
antes brincar com a questão 
do que, afinal, é poesia. “Não 
sei dizer, de forma simples e 
rápida, o que é poesia. muita 
gente gabaritada já refletiu 
sobre isso e não chegou a um 
resultado comum. A arte da 
palavra é uma coisa que sem-
pre me impressionou, desde 
criança”, disse Sena.

Para Bosco Fernandes, a ca-
racterística da poesia que se 
mantém até hoje é a música. 
Daí o canto, onde surgem às 
manifestações das mais anti-
gas às mais civilizadas, a pala-
vra é cantada. E tem um ritmo 
interno. “Se você pega desde 
Pixinguinha até o rap, tem de 
se ouvir a música. Agora, por 
outro lado, quando a gente 
usa o termo música, precisa 

também ter cuidado, porque 
há certa confusão. Isso se es-
tabeleceu por causa da gran-
de riqueza da música popular 
brasileira. Excelentes letristas 
e melodistas confirmam que 
as duas coisas, poesia e letra 
de música, não são a mesma”, 
explicou o artista.

Para o presidente da Câ-
mara, o vereador Carlos Tito, 
que também é autor da Lei nº 
1.177/2015, que estabelece 
a obrigatoriedade da divul-
gação nas mídias oficiais e 
sociais dos nomes artísticos 
dos artistas e, grupos musi-
cais, quando da divulgação de 
eventos realizados pelo poder 
público municipal, a valoriza-
ção dos artistas locais e regio-
nais é algo que está ao alcan-
ce das decisões e aplicações 
dos recursos públicos. 

“Tenho prestigiado os can-
tores do nosso município e 
da região, acompanhando as 
gravações dos programas e 
clipes para a TV Câmara de 
Barreiras Canal 4.1, e segui-
remos criando todas as condi-
ções necessárias para que os 
mesmos sejam cada vez mais 
prestigiados. Em breve eles 
contarão também com a Rá-
dio Câmara de Barreiras para 
ampliar a divulgação dos seus 
trabalhos,” disse Tito.

Barreiras  

aNGiCal  

Nas incontáveis apresenta-
ções de que participou acom-
panhado de sua Charanga, 
ninguém duvidava de sua 
habilidade e encanto com o 
seu velho Saxe Tenor. Durante 
muitos anos tocou em compa-
nhia dos seus dois filhos, Ni-
zaldo e Zé Duque, já falecidos. 

Exímio saxofonista ataca-
va as notas com meiguice 
e fraseava as teclas gracio-
samente, soprando quase 
sem vibrato. uma de suas 
características era mesclar 

elementos e dar um acento 
diferenciado nos arranjos, 
um músico extraordinário na 
órbita do romantismo. Com 
uma personalidade identifi-
cável à primeira vista. Sem 
sombra de dúvidas terá lugar 
na galeria dos grandes saxo-
fonistas da Bahia. 

Nos bailes e grandes festas 
da região, por muitos anos foi 
destaque especial. Autor de 
vários dobrados e poesias, 
Aldo deixa o seu nome gra-
vado na história da cultura 

regional. Nos anos 60 ainda 
muito jovem, me lembro dos 
grandes bailes que animava 
no pequeno distrito de Brejo-
Velho, hoje Brejolândia, que 
pertencia a Angical. Lá Diniz 
tem muitos parentes, cons-
truiu amigos, compadres e 
afilhados e conquistou famí-
lias, além de um velho parcei-
ro de serenatas, melquiades 
Xavier (Guido). Tinha orgulho 
em dizer que tocou na festa 
de inauguração da capital fe-
deral, Brasília.

segundo filho, josé Duque 
Diniz Sobrinho, que honrando 
a tradição também se dedicou 
a carreira musical. Aldo Diniz 
viajou por várias regiões do 
país chegando a se apresentar 
em Imperatriz no maranhão, 
Três Lagoas em mato Grosso, 
Arraias Tocantins, Brasília, 
onde junto com a Filarmôni-
ca Lira Angicalense tocou na 
inauguração da Capital Fe-
deral. Aldo se apresentou em 
dezenas de cidades do Estado 
de Goiás e da Bahia, fez parte 
também da Filarmônica de 
Barra, fez uma participação 
musical no filme “Doida De-
mais”, estrelado por Paulo Bet-
ti, josé Wilke e Vera Fischer. 
Dono de um dom conhecido 
por poucos, Aldo Diniz é autor 
de inúmeros poemas e músi-
cas. Aldo Diniz se foi deixando 
seu legado de um homem éti-
co e culturalmente esplêndi-
do, e cabe a nós angicalenses 
cuidar da sua memória. 

NAScIDO NO DIA 13 de julho 
de 1925, na cidade de Angical, 
Aldo Diniz filho mais novo do 
casal Guilhermino Diniz, natural 
de Angical. Família descenden-
te do Estado Pernambuco e da 
Srª messias Rocha Diniz, natural 
de macaúbas-Bahia. Ingressou 
na música muito cedo, aluno do 
maestro mureco, aos 12 anos de 
idade. Tocou sua primeira festa e 
já fazia parte da filarmônica Lira 
Angicalense, onde permaneceu 
até os 20 anos de idade. Lavra-
dor por profissão, mas músico 
por excelência. No ano de 1946 
dois acontecimentos marcaram 
sua vida: primeiro o casamento 
com a Srª Elizete Ribeiro com que 
viria ter dois filhos, e a formação 
do Conjunto musical a Charanga 
Aldo Diniz, que tocou por todas as 
cidades do Oeste baiano e tam-
bém em outros estado do Brasil. 
No ano de 1947 nasceu seu pri-
meiro filho, Nizaldo Guilherme 
Diniz, que mais tarde viria a ser 
músico. Em 1949 nasceu seu 

quem foi Aldo Diniz?
Ana Ferreira/Secretária de Cultura de Angical

KÉSIA NERES
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programa Encontro Marcado apresentado por Jayme Modesto

programa Minha Terra apresentado por pablo Rodrigo
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fIEB inaugura duas unidades 
integradas no oeste da Bahia

Prefeito Demir Barbosa assume presidência da umob

Cheilla Gobi

C
om o objetivo de ampliar 
seus serviços no Oeste 
baiano, para beneficiar 
um número maior de 

indústrias e atender à popu-
lação em geral, a Federação 
das Indústrias do Estado da 
Bahia (FIEB) inaugurou, no 
dia (14/06), duas unidades 
integradas Serviço Social da 
Indústria (SESI), Serviço Na-
cional de Aprendizagem In-
dustrial (SENAI), e Instituto 
Euvaldo Lodi (IEL) nos muni-
cípios de Luís Eduardo maga-
lhães e Barreiras, na região 
Oeste do estado. A solenida-
de contou com a presença do 
presidente da FIEB, Ricardo 
Alban.

Em Luís Eduardo maga-
lhães, a unidade recebeu o 
nome de Nelson Taboada, a 
instalação do SENAI foi ba-
tizada como Edf. Victor Fer-
nando Ollero Ventin e do SESI 
Escola joão ubaldo Ribeiro. A 
entrega oficial aconteceu por 
volta das 9h30. já no municí-
pio de Barreiras, a entrega da 
unidade que recebeu o nome 
do saudoso Antonio Balbino 
de Carvalho Filho foi realiza-
da por volta das 17h, com visi-
ta seguida por descerramento 
de placas da Escola Ignez Pit-
ta de Almeida (SESI) e do Edf. 
Sérgio Pedreira de Oliveira 
Souza (SENAI).

Durante a entrega foi apre-
sentada toda a estrutura dos 

Cheilla Gobi

o 
prefeito de São Desi-
dério, Demir Barbosa 
é o novo presidente da 
união dos municípios 

do Oeste da Bahia (umob). 
A sucessão se deu devido ao 
pedido de desincompatibiliza-
ção do ex-presidente, marcelo 
mariani, prefeito de Cotegipe, 
exigida pela legislação aos 
chefes do executivo que tem 
possibilidade de participarem 
do pleito eleitoral 2016. De-
mir, na atual gestão, ocupava 
o cargo de vice-presidente.

Os documentos foram assi-
nados seguindo as exigências 
da Lei de Desincompatibili-
zação, no dia 27 de maio e a 
transmissão do cargo aconte-
ceu no dia 01 de junho, mas a 
publicidade foi dada somente, 
No dia 09/06, quando Demir 
presidiu a primeira reunião da 
entidade, em Barreiras.

Para o novo gestor, assu-
mir a presidência da entidade 

Empreendimentos inaugurados em Luís Eduardo Magalhães e Barreiras pretendem ampliar serviços na região

A sucessão se deu devido ao pedido de desincompatibilização do ex-presidente, Marcelo Mariani

novos equipamentos. Com 
serviços nas áreas de edu-
cação, estágio, qualificação 
profissional, apoio nas áreas 
de gestão e de segurança do 
trabalho, as novas instala-
ções atendem aos mais mo-
dernos requisitos ambientais 
e de responsabilidade social, 
com reuso de águas e aces-
sibilidade aos portadores de 

é motivo de orgulho. “Com 
certeza a missão é delicada, 
devido à enorme crise finan-
ceira e administrativa que 
assola o país. Ao mesmo tem-
po, é uma oportunidade que 
exige coragem e dedicação 
para liderar e ser porta voz 
dos municípios que integram 
a entidade”, disse.

Demir garante dar continui-

necessidades, com rampas e 
sanitários especiais, confor-
me explica Ricardo Alban. O 
investimento total nas duas 
unidades foi na ordem de 29 
milhões.

De acordo com o presi-
dente da FIEB, o objetivo é 
contribuir para o aumento da 
competitividade da indústria 
e para a melhoria das condi-

dade aos trabalhos que já vi-
nham sendo executados e que 
sua primeira ação será uma 
análise das demandas dos 
municípios. 

“muitas ações foram feitas, 
e muitas conquistas estão 
por vir. minha missão nestes 
sete meses é dar continuida-
de a tudo que foi iniciado pe-
los ex-presidentes Humberto 

ções de atratividade de no-
vos empreendimentos para a 
região, segundo ele, as novas 
unidades permitirão o incre-
mento da oferta de serviços. 
Na oportunidade Alban frisou 
ainda os desafios a serem su-
perados.

“Os colaboradores do SE-
NAI e do SESI tem um gran-
de desafio na região, onde o 

Santa Cruz e marcelo mariani. 
O nosso primeiro passo será 
fazer uma agenda para iden-
tificarmos as demandas dos 
municípios, com intuito de 
buscarmos apoio dos gover-
nos estadual e federal, prin-
cipalmente daqueles mais 
urgentes”, frisou Demir.

marcelo salientou, mesmo 
que por um período curto, foi 
uma satisfação comandar e 
coordenar os serviços que a 
entidade presta aos municí-
pios do Oeste. Na oportuni-
dade agradeceu o apoio dos 
filiados.

“Agradeço a todos os pre-
feitos pelo o apoio. Foram 
muitas as batalhas e conquis-
tas. Superamos divergências, 
discutimos inúmeras pautas. 
Conseguimos uma nova sede 
para melhor atender os pre-
feitos, adquirimos mobiliário, 
através de convênio com a 
união dos Prefeitos da Bahia 
conseguimos a sessão de um 
carro, continuidade do pro-

processo de industrialização 
ainda é carente principalmen-
te pela falta de infraestrutura 
e no que tange a energia. Es-
tamos trabalhando institucio-
nalmente para tentar buscar 
soluções por parte do gover-
no, estamos fazendo nossa 
parte, no sentido de qualificar 
profissionais, trazer o que há 
de mais importante para man-
ter competitividade e produti-
vidade e para cumprir isso de 
forma séria, precisamos de 
foco e tecnologia”, disse.

O presidente destacou tam-
bém, que as duas unidades 
inauguradas na região de-
vem ser complementares. “As 
unidades de Barreiras e Luís 
Eduardo devem ser comple-
mentares competindo entre 
si, no sentido de obter resulta-
dos cada vez melhores. Vamos 
estar juntos e queremos ser 
cobrados para que possamos 
ser proativos e receptivos”.

LUíS EDUARDO 
MAGALHÃES
Localizada na Rua josé de 

Alencar, bairro Florais Léa, a 
unidade integrada do muni-
cípio de Luís Eduardo maga-
lhães possui 4.087 m² de área 
construída, o equipamento é 
dotado de 10 salas de aula, 4 
laboratórios, biblioteca, qua-
dra poliesportiva e área de 
saúde odontológica do SESI; 
8 salas de aula 2 laboratórios 
e uma oficina de práticas pro-
fissionais do SENAI.

cesso de funcionalidade dos 
consócios o finalitário voltado 
para a infraestrutura, e o con-
sórcio de saúde, tudo isso gra-
ças a contribuição dos muni-
cípios que compõem a umob. 
Acredito que Demir irá fazer 
um trabalho ainda melhor”, 
destacou marcelo.

pAUTAS DIScUTIDAS
Além de publicitar a trans-

missão de cargo em virtude da 
Lei de desincompatibilização, 
os prefeitos falaram sobre a 
criação do Parque Tecnológi-
co em Barreiras, e também so-
bre a realização do Seminário 
de juventude em julho – Cole-
giado da Bacia do Rio.

Na oportunidade, os advo-
gados Edmilson Silva e jorge 
Haddad os prefeitos debate-
ram sobre recuperação dos 
valores recolhidos a título de 
contribuição previdenciária 
patronal, incidente sobre as 
faturas das cooperativas de 
serviços; Instituição do poder 

De acordo com o prefeito 
de Luís Eduardo magalhães, 
Humberto Santa Cruz, o mu-
nicípio necessita de mão de 
obra capacitada e este com-
plexo aumentará principal-
mente a qualidade de vida dos 
jovens, melhorando os servi-
ços prestados as indústrias e 
comércio local.

BARREIRAS
A unidade integrada em 

Barreiras está localizada na 
Avenida das Turbinas, Lot. 
Parque da Cidade, bairro Bela 
Vista. Com 5.265 m² de área 
construída, o equipamento 
conta com 7 salas de aula, 2 
laboratórios e área de saúde 
médico odontológica do SESI; 
mais 7 salas de aula, 2 labo-
ratórios e oficinas de práticas 
profissionais do SENAI.

Para o vice-prefeito de Bar-
reiras Carlos Augusto Barbosa 
(Paê), que no ato representou 
o prefeito Antonio Henrique, 
há um grande esforço por 
parte do município em atrair 
indústrias para a cidade. “Te-
mos certeza que essa unida-
de dará condições para que 
indústrias venham se instalar 
em Barreiras e demais mu-
nicípios da região. O Oeste é 
uma região de sucesso, sabe-
mos das potencialidades da 
atividade comercial. Precisa-
mos firmar parcerias para que 
juntos possamos incrementar 
a industrialização em nosso 
município”, destacou Paê.

de polícia sobre as estruturas 
de energia elétrica, de comu-
nicação e criação das taxas 
decorrentes do poder de po-
lícia; Obtenção de benefícios 
decorrentes da decretação 
de situação de emergência e 
condicionantes para sua frui-
ção. Na reunião também foi 
abordada a preocupação com 
o baixo nível das águas dos 
rios da região principalmente 
o Rio Grande, Rio Branco e o 
Rio de Ondas.

Além de Demir e marcelo 
participaram da reunião os 
prefeitos de mansidão Ney 
Borges, Catolândia Gilvan Pi-
mentel, Wanderlei josé con-
ceição, prefeito de Buritirama 
Arival Viana, de Angical Leo-
poldo Neto, representantes de 
Santa Rita de Cássia, Baianó-
polis e Riachão das Neves. O 
prefeito de Barreiras Antonio 
Henrique que esteve afastado 
da umob, descontente com a 
escolha da diretoria na época, 
retomou a instituição.
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Unidade de Barreiras recebeu o nome de Antônio Balbibo de carvalho Filho

Em Luís Eduardo Magalhães a unidade recebeu o nome de Nelson Taboada

Ex-presidente Marcelo Mariani e Demir Barbosa atual presidente
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É o Governo do Estado fazendo o maior São João que a Bahia já viu. 
Tem festa pra todo lado no São João da Bahia: na capital e em várias cidades do interior. 

Shows, muito forró e alegria, valorizando a nossa cultura, incentivando a nossa economia.
É o Governo do Estado investindo, fazendo um São João pra você e pra todo mundo. 


