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Atos judiciais serão publicados 
no Mural Eletrônico durante o 

período eleitoral

Cerca de 260 mil servidores 
públicos ainda não sacaram 

abono salarial

Brasileiro não quer se aposentar 
aos 60, como prevê reforma

Pela primeira vez, número de 
votantes mulheres será maior 

que o de homens

Jusmari Oliveira marchará com 
Zito Barbosa rumo à Prefeitura 

de Barreiras

A Corte do Tribunal Regio-
nal Eleitoral da Bahia (TRE
-BA) aprovou na sessão de 
julgamento da quarta-feira 
(10/8) a Resolução Adminis-
trativa 16/2016, que institui o 
Mural Eletrônico como meio 
oficial de publicação dos atos 
judiciais praticados durante o 
período eleitoral. 

De acordo com a secre-
tária de Tecnologia da In-
formação do Tribunal, Cin-
thia Almeida da Silveira, a 
ferramenta foi submetida a 
testes e já está disponível 
na internet e se constitui em 
um eficaz meio de viabilizar 
o acesso à informação.

 A medida tem por objetivo 
dar celeridade ao processa-
mento dos feitos relativos 

ao registro de candidatura e 
propaganda eleitoral, além 
de padronizar os atos pro-
cessuais praticados pela Se-
cretaria e pelos cartórios. O 
registro dos atos no mural 
competirá à Secretaria Judi-
ciária do órgão, nos feitos de 
competência originária e re-
cursal do Tribunal, e aos juí-
zos eleitorais, nos processos 
de competência do 1º grau. 

A partir da implantação do 
Mural Eletrônico, os candida-
tos, os partidos políticos e as 
coligações, bem como seus 
advogados, deverão consultar 
as intimações das decisões e 
despachos publicados para 
o cumprimento dos prazos 
processuais estabelecidos na 
legislação eleitoral. 

A maioria dos brasileiros 
pretende se aposentar antes 
dos 60 anos, de acordo com 
pesquisa Datafolha. 21% que-
rem se aposentar antes dos 
56 anos e 24% citam o perío-
do entre 56 e 60 anos. 17% 
esperam se aposentar entre 
os 61 e 65 anos e 7% depois 
disso. 14% já são aposentados 
e 17% não sabem ou não qui-
seram responder, segundo a 
pesquisa feita com 2.792 pes-

soas em 171 municípios.
Na média, os entrevis-

tados apontaram 60 anos 
como a idade ideal para a 
aposentadoria; homens gos-
tariam de se aposentar aos 
61, e mulheres aos 59.

Os números apontam difi-
culdades para o governo do 
presidente interino Michel 
Temer, que pretende aprovar 
uma reforma da Previdência 
até o final do ano.

Pela primeira vez no Bra-
sil, o eleitorado feminino 
será maior que o masculi-
no nos 27 estados do país. 
Segundo informações do 
portal G1, há 76,5 milhões 
de mulheres cadastradas na 
Justiça Federal, 6,7 milhões 
a mais que os homens. Elas 
correspondem a cerca de 
52% dos 164,4 milhões de 
eleitores (parte deste con-
tingente está fora do país e 
não votará nas eleições mu-
nicipais deste ano. No último 
pleito municipal, em 2012, 

quatro estados ainda tinham 
maior número de votantes 
homens: Mato Grosso, Pará, 
Roraima e Tocantins. Em 
2014, quando ocorreram as 
eleições presidenciais, so-
mente Mato Grosso e Tocan-
tins mantiveram o quadro, 
modificado apenas em abril 
deste ano. Em Mato Grosso, 
1.139.972 mulheres estão 
aptas ao voto, enquanto há 
1.128.530 homens. No To-
cantins, a diferença é me-
nor: são 518.938 mulheres e 
518.125 homens.

Cerca de 260 mil servi-
dores públicos ainda não 
fizeram o saque do abono 
salarial do ano-base 2014. 
O valor é de até um salá-
rio-mínimo (R$ 880) e está 
disponível em qualquer 
agência do Banco do Brasil, 
no prazo prorrogado até dia 
31 de agosto. O recurso não 
sacado é devolvido ao Fundo 
de Amparo ao Trabalhador 
(FAT). Têm direito ao abono 
salarial os servidores públi-
cos que tenham exercido ati-
vidade remunerada durante 
pelo menos 30 dias em 2014.

 Também é necessário 
estar inscrito no PIS/Pasep 
há pelo menos cinco anos 
e ter recebido remuneração 
mensal média de até dois 
salários-mínimos. Outro 
pré-requisito é que os bene-
ficiários tenham seus dados 

informados corretamente 
pelo empregador na Relação 
Anual de Informações So-
ciais (Rais). Os trabalhado-
res podem consultar se têm 
direito ao benefício pelo por-
tal do Ministério do Traba-
lho. Para sacar o abono sa-
larial Pasep ano-base 2014 
o servidor precisa verificar 
se houve depósito em sua 
conta. Caso isso não tenha 
ocorrido, deve procurar uma 
agência do Banco do Brasil 
e apresentar um documento 
de identificação. Mais infor-
mações podem ser obtidas 
no Banco do Brasil, pelo te-
lefone 0800 729 00 01, ou na 
Central de Atendimento Alô 
Trabalho do Ministério do 
Trabalho, que atende pelo 
número 158.

 
Agência Brasil

A ex-prefeita de Barreiras 
Jusmari Oliveira,   do parti-
do do senador Oto Alencar 
(PSD) apoiará o candidato 
Zito Barbosa (DEM) à pre-
feitura de Barreiras, decisão 
que já vinha sendo costura-
da há bastante tempo, mas 
que agora enfim, foi confir-
mada. 

Essa aliança foi consolida-
da em um encontro de lide-
ranças como o vereador Oto-
niel Teixeira e o ex-secretário 
de Sáude Juca Galvão. 

A notícia além de ser des-
taques em blogs do Oeste 
Baiano também foi divulga-
da por sites da capital e pro-
vocou impacto no cenário 
político.

É de fácil entendimento 
que o colégio eleitoral de 
Barreiras tem importância 
significativa para os líderes 
do litoral baiano e que as 
eleições de 2016 transitam 
decididamente pelas elei-
ções de 2018. Vamos aguar-
dar o andar da carruagem. 

VOCê já DEVE TER percebido 
que, de quatro em quatro anos, 
o mês de fevereiro ganha um 
dia a mais, passa de 28 para 
29 dias, e é claro que há uma 
razão especial para isso. O sis-
tema que usamos para contar 
o tempo é o calendário grego-
riano, que surgiu com base em 
outros calendários inspirados 
no movimento de rotação da 
Terra. Uma volta do planeta 
em torno do eixo equivale há 
um dia, e uma volta da Terra 
em torno do Sol equivalem há 
um ano. 

Com isso podemos fazer 
uma associação bastante lógi-
ca com a maioria absoluta dos 
políticos, que, de quatro em 
quatro visitam sua casa, zona 
rural, as favelas, as periferias 
onde a pobreza campeia e 
também os bairros nobres em 
busca de votos, e ai, podemos 
denominá-los de bissextos, re-
ferindo-se ao ano de 366 dias, 
apesar de termos eleição de 
dois em dois anos. 

Desde 16 de agosto está ofi-
cialmente aberta à temporada 
de caça ao eleitor, figura muito 
valorizada neste período elei-
toral. Os políticos em todos os 
5.570 municípios, começam a 
colocar o time em campo, os 
“chamados cabos eleitorais”, 
aquele cidadão que ganha 
para lhe abordar dizendo que 
o candidato A ou Z é o melhor 
e para lhe convencer usa de 
vários artifícios, inclusive ofer-
tando vantagens. 

E a explicação é simples, por 
que eles só querem seu voto, 
então se for preciso mentir 
eles mentem, para ganhar o 
voto, e com a maior cara de 
pau, não posso dizer que todos 
façam isso, mais garanto que a 
grande maioria sim. Por esco-
lha ou omissão, o povo tem o 
governo que merece.

O primeiro ponto que pre-
cisamos desmistificar é não 
aceitar a ideia de que os políti-
cos são todos iguais. Sabemos 
que existem políticos corrup-
tos e incompetentes, porém 
muitos ainda são dedicados e 
procuram fazer um bom traba-
lho com honestidade e compe-
tente em favor da sociedade.    
Mas, como diz a máxima, “gato 
escaldado com água fervente, 
tem medo de água fria”.  

Pragmáticos e desconfiados 
em relação às promessas dos 
políticos, esse é o perfil do 
eleitor que irá às urnas no dia 
02 de outubro. Uma pesquisa 
realizada pela Universidade de 
Brasília (UnB) aponta que 87% 
dos eleitores não confiam mais 
nos seus representantes e go-
vernantes.

Toda eleições, em geral, é 
movida por dois tipos de sen-
timento da população: a es-
perança ou o pragmatismo. 
Nesta eleição de 2016, vai pre-

valecer sem dúvidas o pragma-
tismo. Os eleitores estão mais 
atentos e vendo quais os re-
sultados práticos que esse ou 
aquele candidato pode trazer 
para eles.

Outro ponto que devemos 
levar em consideração é que 
em decorrência da descrença 
da população na classe, vai 
contribuir muito para um novo 
recorde de abstenções. E com 
a obrigatoriedade do voto, as 
pessoas acham que sair de 
casa para votar é perda tempo 
e gasto de dinheiro. E afirmam 
que não vale a pena exercer 
o direito e dever de votar nos 
candidatos que concorrem aos 
cargos de prefeito, vice-pre-
feito e vereador em seus mu-
nicípios, por não atenderem 
aos anseios da coletividade. 
Preferem pagar o simbólico 
valor de R$ 3,50 cobrado pela 
Justiça Eleitoral a sair de casa 
para votar. 

Outro fenômeno neste pro-
cesso, é que as pessoas pre-
ferem cada vez mais ficarem 
afastadas da política e a pro-
jeção que nestas eleições a 
ausência do eleitor será ainda 
maior do que nos últimos qua-
tro pleitos. Ora, não podemos 
jogar todos na mesma vala co-
mum da indignidade, até por-
que a politica é o instrumento 
que rege a nossa vida em so-
ciedade. Como saúde, educa-
ção, segurança, leis, impostos, 
empregos, tudo é planejado e 
decidido através da política, 
que é a arte de negociar e 
chegar a um denominador co-
mum. 

A eleição de 2016 para pre-
feito e vereador nos municí-
pios aumenta a expectativa 
de mudanças no cenário po-
lítico do Brasil. Muitos eleito-
res, entretanto, não acreditam 
ser possível mudar a história 
do país e insistem na ideia de 
que a corrupção é inerente à 
política. Todavia, as eleições 
municipais deste ano determi-
narão o futuro de cada cidade 
para os próximos quatro anos, 
motivo pelo qual é fundamen-
tal que cada eleitor faça a sua 
opção de modo consciente e 
com seriedade.

Nesse contexto, é neces-
sário entender que o Brasil 
constitui-se em Estado demo-
crático de direito no qual “todo 
poder emana do povo, que o 
exerce por meio de represen-
tantes eleitos diretamente”. 
Assim, o sentido da democra-
cia está na possibilidade de o 
cidadão exercer a soberania 
popular, que se concretiza 
pelo sufrágio universal e pelo 
voto direto e secreto na esco-
lha dos governantes. Daí, o 
eleitor tem em suas mãos um 
importante instrumento de 
mudança, transformação polí-
tica e social: o voto.

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 Luis Eduardo 
Magalhaes/BA.

VAGAS PARA PESSOAS PORTADORAS DE 
DEFICIÊNCIA

A quem interessar informo que no dia 
04/08/2016 nessa cidade Salvador/ BA, no 
cartório de primeiro oficio de notas resolveu 
revogar como revogada a procuração pública 
lavrada neste cartório em nome de AdrToaldo 
Moreira da Costa.

PROCURAçÃO PúBLICA

Temporada de caça 
ao eleitor, figura 

valorizadíssima neste 
período 
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COTEGIPE

III Encontro de Cotegipanos e Descendentes, 
uma festa para ficar na história

Por Jayme modesto

Aguardado com grande 
expectativa há vários 
meses, o III Encontro de 
Cotegipanos e Descen-

dentes superou as expectati-
vas dos organizadores e ficará 
gravado na historia dos aman-
tes da música de qualidade. 

O evento aconteceu no dia 
06/08, no Club José Campos 
Barreto em Cotegipe, oeste da 
Bahia, e contou com um públi-
co de aproximadamente duas 
mil pessoas.

A abertura do Encontro fi-
cou por conta do saxofonista 
Chicão e Dinho dos Teclados. 
Depois da meia noite foi o 
momento especial e mais 
esperado, o show que revi-
veu os melhores momentos 
da Jovem Guarda, uma das 
mais famosas bandas do rock 
nacional, Renato e Seus Blue 
Caps que relembrou suces-
sos como: Menina Linda, Fe-
che os Olhos, Meu Primeiro 
Amor, entre tantos outros 
que marcaram a geração dos 
anos 60 e 70. 

Darci Velasco nos teclados, 
Amadeu Signorelli no baixo, 
Gelson Moraes na bateria, 
Cid Chaves no vocal e sax e 
a lenda viva Renato Barros, 
guitarra e vocal subiram ao 
palco para mostrar a história 
da música brasileira já que 
eles fazem parte deste con-
texto há muito tempo. Atual-
mente, com mais de 50 anos 
de carreira ininterruptos, 
Renato & Seus Blue Caps, 
estão prestes a entrar para o 
Guiness Book, como a banda 
de rock mais antiga ainda em 
atividades do planeta.

Diante de um salão lotado, 
a Banda fez uma brilhante 
apresentação para um público 
recheado de amantes da velha 
guarda e jovens que vibraram, 
cantaram e se emocionaram 
com uma banda que há cinco 
décadas vem sobrevivendo ao 
tempo, atravessando gera-
ções e se mostrando viva, ale-
gre e espontânea e que apesar 
de tudo o “sonho não morreu”, 
define Renato Barros.

O III Encontro de Cotegipa-
nos e Descendentes tem como 
slogan “Feliz do homem que 
carrega no peito o cheiro e o 
sabor da sua terra” e é uma 
criação do sãofranciscano 
Jorge Mota, que diante do su-
cesso do evento já anunciou o 
IV Encontro para o dia 09 de 
setembro de 2017. 

Segundo ele, outra atração 
de peso será contratada para 
reviver e matar a saudade 
dos apreciadores da música 
de qualidade. Mota fez ques-
tão de agradecer a todos que 
participaram do evento, bem 
como os patrocinadores e a 
equipe de apoio. 

Organização e receptividade marcaram o III Encontro de Cotegipanos e 
Descendentes em Cotegipe neste final de semana

CONhEÇA MAIS RENATO 
E SEUS BlUE CAPS
Renato e Seus Blue Caps 

também fizeram gravações 
para diferentes artistas da Jo-
vem Guarda e a guitarra com 
fuzz – como a ouvida em “Você 
não serve pra mim” – tornou-se 
uma característica de Renato, 
que foi um inovador no instru-
mento no Brasil dos anos 60. 
Na década de 70, trabalhou 
como produtor da gravadora 
CBS, hoje com 75 anos de ida-
de, realiza uma média de 8 sho-
ws por mês com seu conjunto 
Renato e Seus Blue Caps.

Contando ainda com três in-
tegrantes da formação original, 
a banda começou sua carreira 
realizando shows no Rio de Ja-
neiro e participando de progra-
mas de auditório como “Hoje é 
dia de Rock”. A partir de 1960 
o conjunto teve suas primeiras 
experiências em disco, acom-
panhando grupos vocais como 
“Os Adolescentes” ou cantores 
em início de carreira como Rey-
naldo Rayol, Toni Billy e poste-
riormente Roberto Carlos nas 
gravações de “Splish-Splash” e 
“Parei na contra Mão”. 

Mesmo afastado da mídia, o 
grupo nunca deixou de fazer 
shows por todo o Brasil.

ENTREVISTA ExClUSIVA 
AO GAZETA DO OESTE
Em sua passagem por Bar-

reiras, Renato Barros conce-
deu uma entrevista exclusiva 
ao jornalista Jayme Modesto, 
do Jornal Gazeta do Oeste, 
na ocasião o renomado artis-
ta falou sobre a carreira, bem 
como destacou lembrança da 
saudosa Jovem Guarda, e por 
fim falou da alegria de estar 
na região pela segunda vez.

Curioso, Modesto pergun-
tou ao Renato Barros: “Depois 
dessa longa carreira, você é 
um homem rico?” (risos).  

“Se me comparar com Ro-
berto Carlos sou um F......., po-
rém, tenho uma vida tranqui-
la, hoje viajo o Brasil inteiro 
fazendo shows, porque é isso 
que sei fazer e ainda não con-
sigo viver longe dos palcos e 
do público”, brincou o artista.

FOTOS: JAyME MODESTO
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BARREiRAs

Ação Cidadã Sou Pai Responsável realizará 
exames de DNA gratuitos em Barreiras

Projeto que altera taxa das indústrias e reajuste 
dos professores são aprovados na Al-bA  

Por ana Cedro
Com informações Ascom DPB

A 
Defensoria Pública do 
Estado da Bahia – DPE/
BA intensificará duran-
te o mês de agosto a 

Ação Cidadã Sou Pai Respon-
sável. A Ação que acontecerá 
pela primeira vez em Barrei-
ras, no oeste do estado, bus-
ca conscientizar a população 
- em especial aos homens - de 
que a paternidade vai além da 
responsabilidade, é uma atitu-
de que pode gerar orgulho e 
prazer no convívio com o filho. 

Por meio da iniciativa, pes-
soas que não podem pagar um 
advogado têm a oportunidade 
de procurar a Defensoria Pú-
blica para resolverem conflitos 
familiares a partir de media-
ções e, ainda, realizar exames 
de DNA gratuitamente, com a 
inclusão do nome do pai no re-
gistro de nascimento do filho.

 A coleta para os exames de 

Assessoria deputado Pablo Barrozo

A 
Assembléia Legislati-
va da Bahia aprovou 
no dia, (17) em sessão 
plenária o projeto de 

lei 21.967/2016 que altera 
o valor da taxa dos contratos 
de manutenção dos Distri-
tos Industriais, geridos pela 
SUDIC e o Projeto de Lei nº 
21.943/2016 que reajusta a 
remuneração de Professor e 
Coordenador Pedagógico.

Ambos foram aprovados 
por acordo entre oposição 

e governo. Líder do Demo-
cratas na Casa, o deputado 
Pablo Barrozo (DEM) arti-
culou a negociação com o 
governo para ser incluído no 
projeto duas emendas, uma 
estabelece a revisão anual-
mente da taxa tributária e a 
outra impede que ocorra du-
plicidade de cobrança em 
casos de duas empresas na 
mesma área distrital.

O valor da alíquota fi-
cou estabelecido R$ 0,09 por 
metro² de área ocupada. An-
tes era cobrado R$ 0,50, o 

que sempre foi motivo de 
crítica dos deputados opo-
sicionistas. “Brigamos para 
haver a redução da taxa e 
além disso conseguimos ar-
ticular para que as emendas 
fossem acatadas, o que apri-
morou a proposta e atendeu 
a uma demanda também 
do nosso setor industrial. É 
preciso considerar a neces-
sidade de manutenção des-
sas indústrias e aumentar 
taxas, em um momento de 
crise, não contribui para o 
desenvolvimento do nosso 

setor industrial tão impor-
tante para a economia do 
estado”, avaliou Barrozo.

Outro projeto aprovado 
por unanimidade reajusta 
a remuneração das Carrei-
ras de Professor e Coorde-
nador Pedagógico do Ma-
gistério Público do Ensino 
Fundamental e médio. “É 
uma categoria que merece 
valorização, nós da opo-
sição buscamos sempre 
agilizar a votação quando 
a proposta beneficia a Bah-
ia”, pontuou.

A coleta para os exames de DNA gratuitos será realizada pela primeira 
vez em Barreiras no dia 25 de agosto, mas antes é preciso que os 

interessados compareçam até o dia 19 de agosto à sede da instituição

DNA gratuitos será realiza-
da em Barreiras no dia 25 de 
agosto, mas antes é preciso 
que os interessados compare-
çam até o dia 19 de agosto à 
sede da instituição, localiza-
da na Rua 21 de Setembro, nº 
197, Bairro Renato Gonçalves, 
para fazer o agendamento. 
Vale ressaltar que somente 
podem participar aqueles que 
não têm o nome do pai na Cer-

tidão de Nascimento.
São necessários para a rea-

lização do exame os seguintes 
documentos: RG, CPF e com-
provante de residência da ge-
nitora e do suposto pai, além 
da Certidão de Nascimento, 
da Declaração de Nascido 
Vivo ou do RG da criança.

Vencida a fase da coleta 
de material, mães e supostos 
pais são convidados a com-

parecer à Defensoria para, 
juntos, presenciarem a aber-
tura do resultado do Exame de 
DNA. Se confirmada a pater-
nidade, os responsáveis são 
orientados a entrarem em um 
acordo quanto à inclusão do 
nome do pai no registro civil e 
quanto às ações decorrentes 
desta - pensão alimentícia, 
guarda, entre outras. 

Além da assistência jurídi-
ca, uma equipe multidiscipli-
nar formada por psicólogos e 
assistentes sociais trabalham 
com as partes envolvidas, a 
fim de que sejam sanados 
conflitos que afetam a estru-
tura familiar.

Esse trabalho da Defensoria 
evita que seja iniciada ação 
judicial para reconhecimento 
de paternidade, pelo fato das 
partes encontrarem a assis-
tência jurídica com os defen-
sores, interdisciplinar e cien-
tífica (com o exame de vínculo 
genético gratuito). 

NOTIFICANTE
DELTAVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Pessoa Jurídica 

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

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

Segue abaixo a liSta doS convocadoS: 
CPF-CLIENTE-CONJUGE/SECUNDÁRIO: 058.763.845-18-AUZENI DE 

AQUINO DO NASCIMENTO; 766.153.244-15-JOSUÉ GERMANO DA SILVA; 
048.601.405-32-PAULO ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA-EMILY MELO DE 
SOUZA; 035.396.775-00-JEAN OLIVEIRA DE MATOS; 024.624.325-23-MA-
NUELA SANTOS DE CAMPOS; 991.358.685-20-CLAUDIA FERNAN-
DES DE MIRANDA; 003.981.835-70-MARIA IVANILDA PEIXOTO SILVA; 
009.817.855-57-MESSIAS RAMOS DOS SANTOS; 593.360.565-49-NILSON 
DA CRUZ SILVA; 137.623.545-53-HILDEBRANDO RIBEIRO DA SILVA; 
013.468.505-93-ANTONIO JOSE ALVES FILHO; 008.026.825-02-LUCAS 
LINHARES BORGES-FRANCIELE SANTOS MAIA; 930.350.395-34-VAL-
DINEI CAMPOS TEIXEIRA; 034.935.975-09-CRISLAINE DOS SANTOS; 
520.771.525-91-JOSE OLIVEIRA SOUZA -FRANCISCA GALVÃO OLIVEIRA; 
024.363.735-74-ALEXANDRINA DA CAMARA ALVES; 309.215.705-20-OLI-
VIA MARIA SOUZA NEVES; 913.288.105-34-CLAIR HORBACH; 024.836.765-
02-ANA KATIA VIANA DE OLIVEIRA; 069.801.205-49-FRANCISCO RIBEIRO 
DOARTE-RITA MATIAS DA SILVA; 006.038.635-58-LEANDRO PEREIRA DO 
CARMO; 047.521.105-71-MAICON SANTOS SILVA; 001.153.225-40-MOACIR 
PEREIRA PINTO -FABIA BIANCHI PETRO FARIAS PINTO; 025.096.115-69-SO-
LON RAMOS MAGALHÃES FILHO; 571.551.435-53-WBIRATAN MO-
RAES MENDES; 253.873.228-03-CLENE CRISTINA NOLLI DE MORAES; 
031.035.035-20-PAULO CAVALCANTE DE SOUZA; 096.632.416-16-ADAILTON 
FERREIRA GOMES; 040.938.205-11-JACSON SANTOS DE CAMPOS-FER-
NANDA PEREIRA DE CAMPOS; 040.333.855-76-BRUNO DA SILVA DOURA-
DO; 029.960.775-55-CAIO CORREIA DE OLIVEIRA; 853.293.715-20-GISELIA 
TAVARES DE SOUZA; 005.151.435-45-LUIZ ANTONIO DA SILVA FERREIRA; 
000.249.355-14-ILVA NUNES RABELO; 038.485.455-94-PAULO HENRIQUE 
NASCIMENTO SANTOS; 027.542.015-99-FRANCILEIDE ALVES DE ALMEI-
DA DA CRUZ SILVA-MANOEL ACISO BRITO DA SILVA; 968.748.215-04-MA-
NOEL ACISO BRITO DA SILVA-FRANCILEIDE ALVES DE ALMEIDA DA CRUZ 
SILVA; 520.112.165-91-SAMUEL DIAS DE OLIVEIRA; 029.796.631-66-VE-
RONICA DA SILVA OLIVEIRA SANTOS-JOSE MARCOS DE SOUZA SAN-
TOS; 005.283.245-78-TIAGO MARTINS BARRETO; 280.035.351-15-JO-
SEMAR ALVES NOGUEIRA; 038.085.365-51-ARLEI DE JESUS REZENDE; 
020.317.545-05-EDIVANIA BISPO SANTOS; 017.120.415-84-LUCICLEIDE SIL-
VA DE MATOS-GERALDO ALVES RODRIGUES FILHO; 027.005.375-13-MA-
RIUSAN RODRIGUES DE SOUZA -EDICELIA CARVALHO DE ALMEIDA 
SOUZA; 012.994.025-93-ARLANEI NUNES DE SA-SIMONE SILVA DE MA-
TOS; 005.528.725-55-ELIZETE TAVARES ALVES-SEBASTIÃO DIAS DOS 
SANTOS; 897.760.545-87-LUIS HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES; 
021.694.975-01-PATRICIA DE SOUZA BATISTA ARAGAO-ALAN THIAGO 
COSTA RODRIGUES; 010.422.585-89-PEDRO PAULO TEIXEIRA DA SILVA; 
049.166.216-54-OSVALDO RODRIGUES DOS REIS -MILANGER CANDI-
DA DE OLIVEIRA MENEZES; 059.308.505-18-GLAUCIA GOMES DA SILVA; 
051.047.655-47-PAULA CRISTINA DE JESUS SILVA; 695.339.541-91-EDIMAR 
CARVALHO DE ALMEIDA; 092.488.558-06-ANTONIO DE SOUZA ATAI-
DES; 584.260.865-00-ONALDO GUERRA MARTINS JUNIOR-ADRIA-
NA GUIMARÃES DE ALMEIDA MARTINS; 905.953.355-00-CLAUDINEIA 
VANDERLI MANO SILVA; 515.024.615-87-MARCOS CABRAL FONTES; 
666.838.235-53-EDMILSON ALMEIDA DE SOUZA-DELZAIR SILVEIRA DE 
SANTANA SOUZA; 718.111.175-20-ANDERSON CLAITON RODRIGUES 
PACHECO; 057.269.785-60-RAFAEL DOS SANTOS SOUZA; 620.593.605-44-
JOSE CUNHA ALENCAR; 008.232.715-79-RICARDO PINTO DOS SANTOS; 
520.777.805-68-PAULO PEREIRA DOS SANTOS; 006.523.465-02-DEUSIVA-
NIA DOS SANTOS; 777.125.605-87-FABRICIO JEAN SANTOS DE MACEDO
-PAULA GRACIELA OLIVEIRA DOS SANTOS MACEDO; 029.890.625-21-HER-
LANDSON SILVA SANTOS; 010.214.175-48-AGNALDO LUCAS DA SILVA; 
945.875.405-44-LUIZ ROLERIO BARBOSA; 013.681.015-26-JUSSINEY GON-
SALVES DA SILVA-NELICE DE OLIVEIRA GRINALDO; 013.976.615-42-CA-
TIANA DE LIMA E FEITOZA-XXXXXXXXX; 718.094.575-72-DIRAN DA SILVA 
SOUZA; 008.274.405-02-EDSON DUBSKI RAMOS; 020.530.305-69-LUCAS 
SILVA SANTANA; 918.286.005-04-MARIA DOS SANTOS LOPES; 
263.212.298-81-SUELI RIBEIRO DOS SANTOS; 037.838.745-64-IURI EDUAR-
DO CARDOSO DA SILVA; 002.872.715-01-CLAUDIONOR NEVES DE SOU-
ZA; 038.486.035-43-ANATALINO DOS SANTOS-ANGELICA LEOPOLDINA 
DE SOUZA; 004.517.275-76-CLEIDISON NASCIMENTO DOS SANTOS; 
992.623.395-34-ELBA MARIA PEREIRA LOPES; 620.563.445-72-GILENI-
CE SANTOS ALVES; 037.862.915-86-JAQUELINE DE SOUZA MIRANDA; 
022.888.355-59-JOSE CARLOS FRANCISCO PEREIRA; 005.845.455-17-
TONY MAYCON DE SOUZA NUNES; 029.184.701-39-MARIA JOSE FERREIRA 
DO NASCIMENTO; 015.819.645-79-PAULO ROGERIO OLIVEIRA FERNAN-
DES; 914.984.225-00-TEREZINHA SOARES BARAUNA; 004.496.239-80-EL-
TON LEANDRO FRITZEN-VANDA MARIA ROSA VILAÇA FRITZEN; 
007.451.191-23-JANIO NASCIMENTO DA MATA; 455.954.961-34-VERA LUCIA 
DE ALCANTARA MAGALHAES; 029.925.095-40-EDSON ALVES DE OLIVEIRA; 
032.852.545-64-JOAO GUSTAVO MEDRADO BOMFIM; 998.284.805-49-JO-
SELINO LOPES ALVES; 717.586.585-68-NILVANIA ALVES RODRIGUES; 
032.375.255-10-ELIOSMAR NUNES DE FREITAS; 004.058.875-07-NILMA LA-
CERDA ALVES; 044.512.855-00-TIAGO RUBENS DE ARAUJO-JOANA D'ARC 
PEREIRA DOS SANTOS; 016.393.635-80-DEVANILDE DE SOUZA SERPA; 
022.717.915-37-ROSERVAL DE ARAUJO ROCHA; 073.967.664-43-AMANDA 
VALESSA CARVALHO BARBOZA; 490.698.025-20-ERASMON DE OLIVEI-
RA DAMACENO-HELENITA CONCEIÇAO DA SILVA; 002.134.645-35-FLA-
VIO BOMFIM MOREIRA; 587.137.195-72-FRANCISCO BARBOSA SIL-
VA NETO; 003.393.685-43-IVANETE DA CRUZ OLIVEIRA MIRANDA; 
621.002.465-34-JOSEMAR RODRIGUES CAMPOS; 552.491.831-15-MARIA 
DA CONCEIÃ‡AO OLIVEIRA DE JESUS; 016.627.745-24-MARIVALDO SAN-
TANA DA FRANÃ‡A; 024.290.785-70-QUIMIO BARBOSA DO NASCIMENTO; 
044.858.895-13-UILTON XAVIER PEREIRA; 043.523.365-30-ELEN CRISTINA 
DE MACEDO SOUZA; 036.543.985-10-MARCIO CONSTANTINO DOS SAN-
TOS; 976.628.955-72-SUELY PEREIRA DE SOUZA-ADELIO REGO DA SILVA; 
020.112.135-25-VALDEMAR DE ALMEIDA OLIVEIRA; 022.649.875-10-CAR-
LA RENATA FERREIRA DAMASCENA; 293.346.675-91-EULINDA DOS 
SANTOS SERPA; 007.273.531-79-JOSE RIBEIRO E SILVA NETO-KATIANE 
STEFANE SOARES DA CRUZ; 011.615.825-50-LEANDRO DOS SANTOS 
LIMA ; 041.067.715-94-YULLE GUTTIERI DE MIRANDA -JOENNIA RODRI-
GUES DE SOUZA; 025.758.025-55-GILDAELSON DA SILVA ALENCAR-RA-
QUEL TAVARES DA SILVA; 010.097.335-32-RAILDA PINTO DOS SANTOS; 
024.056.025-63-CARLA DA CRUZ RIBEIRO; 006.691.191-56-ISRAEL CAR-
VALHO DE ALMEIDA; 424.614.645-53-ADALTO DE ARAUJO SOARES; 
791.537.631-49-AMILTON MIRANDA DOS SANTOS; 677.952.425-53-ANDRE 
LUIZ SILVA DOS SANTOS; 418.719.795-87-EDLEUSA MARIA DA SILVA; 
418.706.465-68-EDNALDO MARQUES DA SILVA-REINILZA CASTRO SILVA; 
062.090.705-31-GILSA NASCIMENTO DOS SANTOS; 057.813.095-51-HUD-
SON DE MACEDO SOUZA; 004.773.915-08-JOSEMARIO JOAO E SIL-
VA; 008.239.465-25-LUCIANO PEREIRA DA SILVA; 031.948.365-79-MA-
RIA JOSE SILVA DE JESUS BARROS-MARIVALDO SANTOS BARROS; 
093.209.385-04-SÔNIA MARIA DE PÁDUA FRANÇA; 048.966.935-23-TA-
YOMARQUE DOS SANTOS DA CRUZ; 717.623.375-68-DILSON PEREIRA 
LACERDA-SCHIRLEY ROCHA MEDRADO; 040.988.965-24-ERIVALDO 
MANOEL DANTAS; 056.684.715-94-GILSON DE CARVALHO OLIVEIRA; 
044.598.865-70-LEUDIMAR DA SILVA ALVES; 007.452.575-18-MARCOS AN-
TONIO NOVAES DOS SANTOS; 041.622.765-10-RICARDO ALVES DE SOU-
ZA; 032.013.795-30-VANESSA MENDES DE QUEIROZ; 635.890.365-91-ALE-
XANDRE OLIVEIRA SOUZA -IRENILTA APOLONIO CASTRO SOUZA.

Deputado Pablo Barrozo

REPRODUÇÃO
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BARREiRAs

BuRiTiRAMA

Em Barreiras, Marconi Perillo fala das 
Alternativas para a Superação da Crise Brasileira

Buritirama: Prefeitura soluciona problema 
de abastecimento de água no Brejão

Por ana Cedro

Na tarde do último dia, 
12/08, o governador 
do Goiás, Marconi Pe-
rillo, esteve no mu-

nicípio de Barreiras, oeste 
da Bahia, pela primeira vez, 
para proferir a palestra Alter-
nativas para a Superação da 
Crise Brasileira, ocasião em 
que explicou com minúcias as 
medidas tomadas pelo gover-
no que levaram o Estado do 
Goiás a ser oficialmente o pri-
meiro estado a deixar a crise.

A palestra aconteceu na 
Câmara Municipal de Verea-
dores e contou com a presen-
ça de empresários, líderes 
classistas e políticos entre 
eles, o prefeito de Barreiras, 
Antônio Henrique, o presi-
dente da Câmara de Verea-
dores, Carlos Tito, o diretor 
da Aprocom, organizadora do 
evento, Adriano Amarante, o 
prefeito de Cotegipe Marcelo 
Mariani, o Dep. Estadual An-
tônio Henrique Junior, etc.

 Na comitiva que acompa-
nhou o chefe do Executivo 
goiano estavam André Rocha 
(presidente do Fórum Nacio-
nal Sucroenergético), Igor 
Montenegro (Diretor-supe-
rintendente do Sebrae/GO) 
e o advogado Dr. João Paulo 
Brzezinski.

Em sua palestra, Marconi 
Perillo, que é governador de 

Por reinaldo rolon

A 
Prefeitura de Buritira-
ma, através da Secre-
taria de Infraestrutura, 
Obras e Serviços Públi-

cos (SIOSP) e o SAAE (Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto), 
iniciou a obra do sistema de 
abastecimento de água, que 
beneficiará famílias da comu-
nidade do Brejão.

O trabalho, uma conquista 
da comunidade, compreende 
a extensão de 3000 metros de 
encanamento, garantirá água 
limpa, tratada e fiscalizada 
saindo direto da torneira, as-
segurando um maior conforto 
para os moradores.

Com essa ação, a gestão 
municipal busca dar maior 

Marconi Perillo relatou os avanços em sua administração, que mostra um crescimento dez vezes maior, 
tornando o Goiás no Estado que mais cresce no Brasil

Goiás pela quarta vez, relatou 
os avanços em sua adminis-
tração, que mostra um cres-
cimento dez vezes maior, se 
tornando o Estado que mais 

qualidade de vida e comodi-
dade aos moradores do Bre-
jão, marcados pela desgas-
tante rotina da convivência 
com o nosso semiárido, au-
mentando a oferta de água e 
reduzindo significativamente 

cresce no Brasil.
O governador goiano tam-

bém destacou investimentos 
e o modelo que vem sendo 
adotado em seu Estado na 

os efeitos da crise hídrica que 
acomete grande parte do Es-
tado.

A obra é realizada com 
recursos da Prefeitura Mu-
nicipal, através de um pla-
nejamento robusto, para 

administração dos hospitais 
que tem levado vários gover-
nadores a visitar e conhecer 
as experiências adotadas na 
gestão.

estruturar a nova rede de 
distribuição de água para a 
comunidade do Brejão.

O Diretor do SAAE, Oslindo 
Jacobina, realizou uma visita 
técnica, acompanhando pes-
soalmente a execução dos 
trabalhos.

Dentro do contexto do 
Governo Ação e Justiça, de 
conciliar desenvolvimento e 
meio ambiente, a nova rede 
de distribuição de água é um 
dos pilares na manutenção 
da qualidade de vida dos ci-
dadãos e a oferta de água de 
qualidade constitui-se em 
prioridade absoluta, de modo 
especial na zona rural, atra-
vés da construção ou amplia-
ção de sistemas ou abertura 
de novos poços artesianos.

Finalizada sua palestra, 
Marconi Perillo respondeu 
perguntas do público. Per-
guntado sobre a maneira 
como o país e os outros es-

tados e municípios poderiam 
espelhar em Goiás para inver-
ter a curva da recessão e do 
desemprego, Marconi Perillo 
afirmou que as reformas tri-
butária, previdenciária, tra-
balhista, política e adminis-
trativa são necessárias para 
diminuição do chamado “Cus-
to Brasil”. “São reformas que 
estão emperrando o cres-
cimento do país”, apontou. 
Ele afirmou ser necessária a 
criação de um ambiente de 
maior competitividade, com 
redução dos juros. “Precisa-
mos diminuir o ‘Custo Brasil’, 
fazer reformas, reduzir juros e 
criar um ambiente de compe-
titividade”, reiterou.

Marconi explicou que o fato 
de ter se antecipado ao início 
da crise, em 2014, com a re-
dução do quadro de servido-
res, redução de secretarias 
para dez, corte de gastos, 
possibilitaram a Goiás proje-
tar um clima de pujança para 
os próximos anos.

Os números da economia 
goiana, face à retração eco-
nômica, corroboram a boa 
gestão do governador. O fato 
tem rendido inúmeros con-
vites para Marconi Perillo 
demostrar a empresários, 
líderes classistas e políticos 
as ferramentas administra-
tivas utilizadas para o en-
frentamento do quadro de 
recessão.

O governador goiano relatou os avanços em sua administração, que mostra um crescimento dez vezes maior, se tornando o Estado que mais cresce no país

A palestra aconteceu na Câmara de Vereadores e contou com a presença de empresários, líderes classistas e políticos

FOTOS: REINALDO ROLON 
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Corrida eleitoral mobiliza 
partidos e políticos

Definidos os três nomes que disputarão a 
Prefeitura de Barreiras em 2016

Até o dia 2 de outubro, quando os mais de 144 milhões de brasileiros, segundo o TSE, irão às urnas para 
escolher vereadores e prefeitos, os postulantes aos Executivos e Legislativos municipais se verão diante 

da nova realidade criada pela minirreforma eleitoral, onde há menos tempo e menos dinheiro para 
disputar o voto do eleitor cada vez mais descrente na classe política

As eleições municipais deste ano determinarão o futuro de cada cidade para os próximos quatro anos, 
motivo pelo qual é fundamental que cada eleitor faça a sua opção de modo consciente e responsável

da redação

A 
campanha eleitoral de 
2016 começou no dia, 
16, nas 5.570 cidades 
brasileiras. Até o dia 

2 de outubro, quando os 144 
milhões de brasileiros, se-
gundo o TSE, irão às urnas 
para escolher vereadores e 
prefeitos, os postulantes aos 
Executivos e Legislativos mu-
nicipais se verão diante da 
nova realidade criada pela 
minirreforma eleitoral, onde 
há menos tempo e menos di-
nheiro para disputar o voto do 
eleitor cada vez mais descren-
te na classe política.

Tendo em vista, sobretudo, 
reduzir custos das campa-
nhas, a nova legislação elei-
toral encurtou à metade, de 
90 para 45 dias, o tempo total 
de campanha, e de 45 para 35 
dias o período de propaganda 
eleitoral gratuita nas redes 
nacionais de rádio e televisão. 

A principal mudança no re-
gimento eleitoral brasileiro, 
no entanto, é a que atinge em 

Por ana Cedro

As Eleições 2016 que 
elegerá prefeito, vice
-prefeito e vereador nos 
municípios brasileiros 

se aproximam, e, com elas, 
aumenta a expectativa de mu-
danças no cenário político do 
Brasil. Muitos eleitores, entre-
tanto, não acreditam ser pos-
sível mudar a história do país 
e insistem na ideia de que a 
corrupção é inerente à política 
brasileira.

Todavia, as eleições munici-
pais deste ano determinarão 
o futuro de cada cidade para 
os próximos quatro anos, mo-
tivo pelo qual é fundamental 
que cada eleitor faça a sua 
opção de modo consciente e 
responsável. 

cheio os caixas de campanha. 
Com a proibição do financia-
mento empresarial, a dinâ-
mica das campanhas mudou 
antes mesmo do seu início. 

Assim, o prazo para a esco-
lha dos candidatos às eleições 
deste ano em convenções 
partidárias terminou no dia 
(5). Em Barreiras, no oeste do 
estado, três nomes foram in-
dicados pelos partidos para a 
disputa da Prefeitura.

O Jornal Gazeta do Oeste 
listou, por ordem alfabética, 
pelo nome que será usado na 

Se antes era preciso que um 
candidato se viabilizasse po-
liticamente, com alianças e 
coligações vistosas, passou a 
ser igualmente fundamental 

urna eletrônica, os candidatos 
que irão disputar a Prefeitu-
ra de Barreiras nas Eleições 
2016. Confira! 

Perfil dos Candidatos

ANtôNIo HENrIquE (PP)
Antônio Henrique de Souza 
Moreira é baiano, natural de 
Itabuna. É formado em Técni-
cas Contábeis. Chegou a Bar-
reiras na década de 70 com a 
missão de administrar a Ser-
taneja Agropastoril. Foi secre-
tário municipal de Infraestru-
tura no primeiro governo do 
ex-prefeito Saulo Pedrosa, no 
período de 1993 a 1996 e foi 
prefeito de Barreiras por três 
vezes: de 1997 a 2000 e de 
2001 a 2004, de 2012 a 2016. 

ponderar a viabilidade econô-
mica de uma campanha ban-
cada apenas por doações de 
pessoas físicas e recursos do 
fundo partidário.

Seu candidato a vice-prefeito 
é o empresário Moisés Sch-
midt (PR) da coligação “Pra 
Barreiras Seguir Em Frente”, 
composta – na chapa majori-
tária – por dez partidos (PP–
PR-PT-PC do B- PSDC-PSL- 
PPL- PRP-PTC-PT do B).

tIto (PsDB)
Natural do município de San-

Em tempos nos quais a 
cultura do caixa-dois passou 
a significar tesoureiros de 
partido condenados a longos 
períodos de cadeia no Brasil, 

ta Maria da Vitória (BA), Car-
los Tito Marques Cordeiro, 
Tito como é mais conhecido, 
é bacharel em direito, advoga-
do, pós-graduado em direito 
civil, em direito processual ci-
vil, em direito constitucional 
e mestre em direito. É casado 
com Kelman de Oliveira dos 
Santos, com a qual tem um 
filho. Sua vereança começou 
em 2000 quando foi eleito 
com 24 anos. Atualmente é 
presidente da Câmara de Ve-
readores. Seu candidato a vice
-prefeito é o advogado Cássio 
Machado, REDE SUSTENTA-
BILIDADE  da coligação Rede 
Sustentabilidade, PSB, PSDB, 
PROS,  PTN e PRTB.

ZIto BArBosA (DEM)
João Barbosa de Souza Sobri-

os candidatos que tiverem as 
contas reprovadas terão os re-
gistros sob risco de suspensão 
e os partidos passam a não ser 
mais responsabilizados.

Os gastos dos candidatos 
que a partir de 16/08 saem às 
ruas em busca de votos ainda 
deverão respeitar limites. Em 
cidades onde houve apenas 
um turno em 2012, as despe-
sas das candidaturas a prefei-
to devem ser de, no máximo, 
70% do maior valor gasto na-
quele ano; em cidades onde 
houve apenas um turno, 50% 
do maior valor. Nos municí-
pios com até 10.000 habitan-
tes, as campanhas para pre-
feito têm um teto de gastos 
de até 100.000 reais.

Para Barreiras, que possui 
94.612 eleitores, os limites 
de gastos nas campanhas 
são de R$ 744.698,90 para 
prefeito e R$ 41.289,69 para 
vereador, portanto há menos 
dinheiro para disputar o voto 
do eleitor barreirense cada 
vez mais descrente na classe 
política.

nho, conhecido popularmente 
como Zito, é natural de Bar-
reiras. É formado em Enge-
nharia Civil pela Universidade 
Católica da Bahia. Em 1996 
foi eleito pela primeira vez 
prefeito de São Desidério e no 
ano de 2001 foi reeleito. Em 
2008 retornou a prefeitura de 
São Desidério. Sua candidata 
à vice-prefeita é a vereadora 
Karlúcia Macedo (PMDB). 
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Justiça Eleitoral de Barreiras define ordem 
e tempo no horário eleitoral em rádio e TV

Eleições 2016: conheça os candidatos das 
cidades que compõem o Oeste da Bahia

Propaganda política vai durar 35 dias, de 26 de 
agosto a 29 de setembro. Candidatos a vereador só 
aparecerão em inserções durante a programação

Por ana Cedro

A 
Justiça Eleitoral de 
Barreiras definiu quais 
as diretrizes do horário 
eleitoral gratuito das 

eleições municipais. As três 
coligações que concorrem ao 
pleito no município, ficaram 
sabendo quanto tempo terão 
para a propaganda, que será 
veiculada no rádio e na TV.

A propaganda vai durar 35 
dias - de 26 de agosto a 29 de 
setembro. Ela irá ao ar duas ve-
zes por dia, terá duração de dez 
minutos e será exclusiva para 
os candidatos a prefeito. Na 
televisão, ocorrerá das 13h às 
13h10 e das 20h30 às 20h40. 
Já nas emissoras de rádio, ela 
será veiculada das 7h às 7h10 
e das 12h às 12h10. A ordem 
das entradas foi sorteada.

No sorteio  a coligação: 

Terminou dia 15 de agos-
to, o prazo para envio ao 
Cartório Eleitoral dos pe-
didos de registro de can-

didatos a prefeito, vice-prefei-
to e vereador para as Eleições 
Municipais 2016, que aconte-
cem no dia 2 de outubro, em 
primeiro turno.

Agora, cabe aos juízes elei-
torais julgarem os pedidos, 
podendo deferir ou indeferir 
candidaturas. A data limite 
para que isso aconteça é 12 de 
setembro.

A Justiça Eleitoral salienta 
que a listagem é oficial, porém 
inicial, ou seja, são os candida-
tos que entraram com o pedido 
de registro. Ainda estão ocor-
rendo análises e julgamentos.

A campanha teve início no 
dia 16 de agosto para as elei-
ções que estão agendadas para 
o próximo dia 2 de outubro. Na 

“Para Barreiras seguir em fren-
te” do candidato Antônio Hen-
rique (PP) abre os programas 
de Rádio e Televisão, seguido 
pelo programa da coligação: 
“Agora é a vez de Barreiras” do 
candidato Zito Barbosa (DEM) 
e encerra com a coligação 
“Mudança pra Valer” do candi-
dato Tito (PSDB). 

A Justiça Eleitoral também 
divulgou o tempo que cada co-
ligação terá diariamente para 
fazer o programa seguindo o 
critério de maior representa-
tividade dos partidos no Con-
gresso Nacional: Zito Barbosa 
terá 4 minutos e 8 segundos; 
Antônio Henrique terá 3 minu-
tos e 23 segundos eTito terá 2 
minutos e 29 segundos.

Este ano os candidatos a 
prefeito terão um tempo maior 
de inserções nos intervalos 
comerciais da TV e do Rádio, a 

distribuição seguindo o mesmo 
critério  da Justiça Eleitoral fi-
cou assim: Zito Barbosa terá 
um total de 17 minutos e 22 
segundos  divididos em vários 
programas durante os interva-
los comerciais ao dia; Antônio 
Henrique terá 14 minutos e 13 
segundos também divididos 
em vários momentos nos in-
tervalos comerciais; Tito ficará 
10 minutos e 24 segundos tam-
bém obedecendo a mesma roti-
na dos outros dois candidatos.

A grande novidade deste 
ano é que não haverá propa-
ganda em bloco para vereado-
res. Os candidatos a este car-
go poderão apresentar suas 
propostas em inserções, cha-
madas de "pílulas", distribuí-
das durante a programação 
entre às 5h e meia noite, que 
totalizam 70 minutos diários. 
A nova fórmula foi definida 

pela Lei nº 13.165.
No total a Justiça Eleitoral 

de Barreiras autorizou a vei-
culação de 1957 inserções do 
dia 26 de agosto ao dia 29 de 

setembro tempo do horário po-
lítico eleitoral.

Para definir o horário gra-
tuito no rádio e TV, 90% do 
tempo é rateado de acordo 

com o número proporcional de 
representantes dos partidos 
na Câmara dos Deputados e 
o restante dividido de forma 
igualitária entre todos.

região, de todos os municípios, 
o que apresentou um maior 
número de candidatos foi Luís 
Eduardo Magalhães com cinco 
candidatos a prefeito.

Apresentaremos ao leitor do 
Gazeta do Oeste, os postulan-
tes ao cargo do Executivo  nas 
cidades que integram a região 
Oeste da Bahia. Para não privi-
legiar nenhum município pu-
blicamos a relação em ordem 
alfabética. Confira abaixo!

Angical
• Marquinhos Cardoso (PDT)
• Mezo (PMDB) 
• Gilsão (DEM) 
• Jota (PSD) 
Baianópolis 
• Jandira Xavier (PSD) 
• Cleyton (PSL) 
Barra
• Dionísio Ferreira (PSDB) 
• Dr. Trajano (PP) 

Bom jesus da lapa
• Eures Ribeiro (PSD) 
• Ênio Guedes (PMDB)
• Edimar Matheus (PTC)

Brejolândia
• Mazim (PR)
• Edésio (DEM)
Buritirama
• Dedê Alves (PP) 
• Arival Viana (PSL)

Canápolis
• Charles Pereira (PP)
• Mirian (PR)

Catolândia
• Pimentel (PT) 
• Geovane Santos (PSDB)

Coribe
• Manoel Rocha (PR)
• Dida (PTB)

Correntina
• Ezequiel Barbosa (PSDB) 
• Maguila (PC do B) 

Cotegipe
• Marcia Sá Teles (PP) 
• Marcelo (PSD) 

Cristópolis
• Gilson da Farmácia (PSD)
• Toinho Xavier (PP) 

Formosa do Rio Preto
• Jabes Júnior (PSL) 
• Dr. Termosires (PRB) 

Ibotirama
• Jau Assis (PP) 
• Paulo Mariano (PMB) 
• Terence Lessa (PT)

luís Eduardo Magalhães
• Werther Brandão (PP) 
• Junior Marabá (DEM) 
• Oziel Oliveira (PDT) 

• Fábio Lauck (PRB) 
• Júnior Aracruz (PTB) 

Mansidão/BA
• Djalma (DEM) 
• Ney (PP) 
Morpará
• Nalva (PSD)
• Cirlei Novais (PT)

Muquém do São Francisco
• Mara de Gilson (PC do B) 
• Márcio Mariano (PP) 
• Vandim (PT) 

Riachão das Neves
• Miguel Crisósthomo (DEM)
• Paulo de Kuena (PP)

Santana
• Marcão Cardoso (PP) 
• Milton Frota (PT)

Santa Rita de Cássia
• Romualdo (PP) 

• Keno de Dedé (PSD)

Santa Maria da Vitória
• Plínio da Silva (PSD)
• Renato Rodrigues (PP)

São Desidério
• Graça Gobbi (PDS) 
• Zé Carlos (PP) 

São Félix do Coribe
• Chepa (PP)
• Moacir Pimenta (PSD)

Serra Dourada
• José Miltom Frota (PT)
• Emilson Fagundes (PMDB)

Tabocas do Brejo Velho
• Humberto Pereira (PR)
• José Cavalcante (PSD)

Wanderley
• Claudia Porto (PSL) 
• Fernanda Sá Teles (PP) 
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Equipe TV Câmara faz acontecer

Prefeito decreta situação de emergência em 
decorrência da estiagem no município

Grupo Semeadores do Verde faz visita ecológica/
cultural na Baía de Guanabara em Barreiras

BARREiRAs

da redação

Em menos de um ano 
no ar, a TV Câmara de 
Barreiras vem se con-
solidando como um dos 

mais importantes veículos de 
comunicação da cidade. Com 
uma programação diversifica-
da, a TV Câmara vem conquis-
tando seu espaço com uma 
considerável audiência. Toda a 
programação dispõe de recur-
sos de acessibilidade, como 
as transmissões das sessões 
do plenário da Câmara de Ve-
readores, audiências públicas 
e outros eventos, assim como 
apresentação dos programas 
gravados.

Encontro Marcado, Man-
dala, Contextualizando Bra-
sil, Câmara Revista, Barrei-
ras Minha Terra, Artista da 
Terra são alguns dos progra-

asCom lem

O 
prefeito Humberto San-
ta Cruz assinou no dia, 
16, decreto de situa-
ção de emergência em 

decorrência da estiagem no 
município. Participaram do ato 
de assinatura do decreto a pre-
sidente do Sindicato dos Pro-
dutores Rurais de Luís Eduardo 
Magalhães, Carminha Maria 
Missio; o secretário de Agri-
cultura, Jeonásio Carvalho das 
Neves; o secretário de Indús-
tria, Comércio e Serviços, Sér-
gio Pitt; o gerente administrati-

Por Gilmar silva
(voluntário do Grupo Semeadores do Verde)

Voluntários do Projeto 
Semeadores do Ver-
de se reuniram no dia 
07/08, para conhecer 

um pouco da história da Baía 
de Guanabara, Barreiras e do 
Rio Grande, sem se esquecer 
do bate bapo sobre a questão 
ambiental e coletar um pouco 
do lixo que encontra se espa-
lhado no local.

No local foi encontrado mui-
to lixo desde tampa de garrafa 
pet até pneus e sofás espa-
lhados. Deste lixo espalhado 
lá, muito está lá trazido pelas 
chuvas de janeiro de 2016, mas 
também muito lixo foi deixado 

mas da TV Câmara.
Para quem dispõe do sinal 

digital, a TV Câmara apre-
senta também documentá-
rios, matérias jornalísticas 
e programas especiais como 
o “Brasil Caipira.” Com a re-
transmissora em Barreiras, 
a TV Câmara tem um pro-
jeto de interatividade onde 
busca reforçar seu papel de 
divulgar e universalizar o 
acesso à informação sobre 
as atividades da Câmara de 
vereador, além de estimular 
a participação e contribui-
ção dos cidadãos em seus 
programas, permitindo ain-
da o amplo acesso a progra-
mação de interesse e pro-
priedade dos barreirenses.`

A frente de tudo isso, uma 
competente equipe de profis-
sionais comandada pelo dire-
tor Lucas Moreira, é que faz 

vo do Sindicato, Ronei Pereira e 
o presidente da Associação Co-
mercial e Empresarial de Luís 
Eduardo Magalhães (ACELEM), 
Marcelo Piccolo.

A assinatura do decreto de 
estado de emergência visa re-
forçar os pleitos dos agricul-
tores para a renegociação das 
dívidas junto às instituições 
financeiras em decorrência da 
forte estiagem e altas tempe-
raturas que prejudicaram as la-
vouras da região, ocasionando 
a perda significativa de produ-
tividade das principais culturas 
agrícolas.

ali por moradores de Barreiras 
que visitam aquele local de 
forma irresponsável. Não ape-
nas esse lixo foi encontrado no 
local, também foram encontra-
dos lá uma flora diversa, como 
jenipapo, erva-cidreira, ingá, 
tiririca, angico, entre outras. E 
ainda tiveram a oportunidade 
de coletar sementes de jaca-
randá e sibipiruna.

Essa ação do Projeto Se-
meadores do Verde não será 
uma ação isolada e única, os 
voluntários pensam em torná
-la continua e aberta a outras 
pessoas que queiram conhecer 
um pouco mais sobre a história 
daquele local e também ajudar 
com a manutenção do local 
limpo e saudável.

tudo acontecer, com o apoio 
incondicional da mesa direto-
ra do legislativo municipal.

Perguntado a alguns volun-
tários do projeto sobre a im-
portância de uma ação dessas, 
eles responderam:

Disse o voluntário Acassio 
Rivelino: “Integração de pes-
soas, interesse por causas am-
bientais, cidadania, geração de 
valor, contato e relação com 
a natureza transformando as 
pessoas”.

O voluntário Claudiano Mar-
ques respondeu: “Para mim 
essa visita é uma estratégia 
para implementação da educa-
ção ambiental e cultural, falan-
do sobre a história de Barreiras 
e o meio ambiente, estimulan-
do a sociedade para a ética de 
cuidado com meio ambiente e 
cultura da nossa cidade”.

Lucas Moreira
DIRETOR GERAL

Osana Shirley
DIRETORA DE IMAGENS

Jayme Modesto
APRESENTADOR

Pablo Rodrigues
APRESENTADOR

Jean Tácito
APRESENTADOR

Kaic Santos
PRODUTOR

Francisco Júnior
CINEGRAFISTA

Rosângela
REPóRTER

EquiPE

 Essa ação do Projeto Semeadores do Verde não será uma ação isolada e única, os voluntários 
pensam em torná-la contínua e aberta a outras pessoas que queiram participar

Deste lixo espalhado, outros trazidos pelas chuvas de janeiro de 2016, mas também muito lixo foi 
deixado ali por moradores de Barreiras que visitam aquele local de forma irresponsável

Prefeito assina decreto de situação de emergência em decorrência da estiagem em luís Eduardo Magalhães

GILMAR SILVA
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Câmara promove "Tribuna Popular" com 
promotores eleitorais de Barreiras

Competência para julgar contas de prefeito é 
da Câmara de Vereadores, decide Supremo

BARREiRAs

Por ana Cedro
Fotos: Jayme modesto

Dr. Eduardo Bittencourt 
e Dr. André Garcia, 
promotores de Jus-
tiça que atuarão nas 

eleições municipais este ano 
em Barreiras, ocuparam a 
Tribuna Popular da Câmara 
de Vereadores no dia 10/08. 
O evento teve como objetivo 
esclarecer questões a respei-
to das alterações na legisla-
ção que balizarão as Eleições 
2016, principalmente no que 
tange à propaganda eleitoral 
e ilícitos eleitorais, após a mi-
nirreforma.

Segundo os promotores, o 
Processo Eleitoral de Barrei-
ras para o ano de 2016 nasce 
com uma peculiaridade, pois 
é primeira eleição do mu-
nicípio, na qual haverá dois 
promotores e dois juízes elei-
torais trabalhando conjunta-
mente, em razão do rezonea-
mento eleitoral, que resultou 
na vinda da 75ª Zona Eleitoral 
para o município de Barrei-
ras, que no momento está 
sob o comando de Dr. André 
Garcia, enquanto a 70ª Zona 
sob a responsabilidade de Dr. 
Eduardo Bittencourt.

O evento foi aberto pelo pro-
motor de justiça eleitoral, Dr. 
André Garcia que considerou 
o encontro como fundamental 
para publicizar informações 
importantes a cerca do pro-
cesso eleitoral, justificando 
o motivo pelo qual escolheu 

Fonte: PolítiCa livre

O 
plenário do Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
decidiu No último dia 
(10) que a Câmara de 

Vereadores, e não os Tribunais 
de Contas, é quem tem com-
petência para julgar as contas 
de prefeitos. Nesse caso, cai 
a resolução do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) que previa 
tal competência para os tribu-
nais de contas. Nas eleições 
de 2014, estava em vigor a 
resolução da Corte eleitoral e 
muita gente que teve contas re-
jeitadas pelos tribunais, embora 
aprovadas por Câmara, ficou na 
lista de inelegível.

A decisão do STF pode limpar 
a ficha de muitos políticos que 
tiveram as contas reprovadas 
nos Tribunais e foram absolvi-

o tema Propaganda Eleito-
ral. “Concentramos a nossa 
apresentação muito mais na 
propaganda eleitoral e tam-
bém na identificação dos ilí-
citos eleitorais, porque são 
temas que atingem a universa-
lidade das pessoas envolvidas 
no processo eleitoral em Bar-
reiras”, justificou o promotor.

Segundo o promotor, o 
objetivo é fazer com que o 

dos nos Legislativos. Segundo 
o presidente do STF, ministro 
Ricardo Lewandowski, por for-
ça da Constituição, são os ve-
readores quem detêm o direito 
de julgar as contas do chefe do 
Executivo municipal, na medida 
em representam os cidadãos.

A divergência foi seguida pe-
los ministros Gilmar Mendes, 
Edson Fachin, Cármen Lúcia, 
Marco Aurélio e Celso de Mel-
lo. Ficaram vencidos o relator, 
ministro Luís Roberto Barroso, 
e mais quatro ministros que o 
acompanhavam: Teori Zavasc-
ki, Rosa Weber, Luiz Fux e Dias 
Toffoli. Em outro processo re-
lacionado ao tema, a Corte 
decidiu, por maioria de votos, 
que, em caso de omissão da 
Câmara Municipal, o parecer 
emitido pelo Tribunal de Con-
tas não gera a inelegibilidade.

processo eleitoral seja mais 
fiscalizado, claro e aberto à 
comunidade. “A nossa atuação 
é para provocar as pessoas en-
volvidas no processo eleitoral 
a refletirem sobre o verdadeiro 
sentido da democracia, pois é 
isso que estamos buscando e 
com todas as dificuldades, sou 
otimista, estamos avançan-
do”, disse Garcia.

 Após a participação de Dr. 

André Garcia, foi a vez do Dr. 
Eduardo Bittencourt, que es-
clareceu as mudanças para as 
Eleições 2016 em Barreiras. 
Dr. Bittencourt expôs ainda 
aos presentes o conteúdo da 
portaria 004/2016, baixada 
pela Juíza Drª Marlise Freira 
Alvarenga, que norteará os 
atos da Campanha Eleitoral 
Barreiras.

Dr. Eduardo explica ainda 
que em virtude de haver dois 
promotores e dois juízes elei-
torais trabalhando no Pro-
cesso Eleitoral de Barreiras, 
espera garantir eleições mais 
tranquilas.

“Espero que essa novidade 
venha facilitar o trabalho da 
Justiça Eleitoral e do Ministé-
rio Público Eleitoral, no sen-
tido de garantir eleições mais 

tranquilas para todos os envol-
vidos, principalmente para o 
eleitorado. Eleições são a festa 
da democracia, então a gente 
quer que essa festa seja feita 
da forma mais serena possível, 
e que ao final possamos atin-
gir o objetivo que é legitimar a 
vontade do eleitor de ver seus 
representantes que efetiva-
mente tiveram uma quantida-
de de votos, escolhidos para 
representá-los bem”, disse o 
promotor Bittencourt.

Sobre a atuação do Ministé-
rio Público Eleitoral nas elei-
ções de 2016 em Barreiras, o 
promotor explicou que o MPE, 
como titular da ação penal, 
não está somente atento ao 
que se refere à propaganda 
eleitoral, mas também no que 
tange aos registros de can-

didaturas, nas questões das 
inelegibilidades, ilícitos elei-
torais, dentre outros.

“É importante ressaltar 
que o MPE está fazendo uma 
pesquisa minuciosa sobre a 
existência de inelegibilidade 
de cada um dos candidatos e 
questão da Ficha Limpa. Es-
tamos buscando toda espécie 
de fontes de pesquisa que ali-
mentam a base de dados da 
Justiça Eleitoral, para que ha-
vendo batimento de dados de 
possível inelegibilidade esta 
seja apresentada”, finalizou 
Dr. Eduardo.

O uso da internet, também 
foi destaque, principalmente 
através das redes sociais, já 
que se trata de uma das mais 
novas ferramentas utilizada 
para os candidatos promove-
rem suas campanhas e aproxi-
marem de um grande público 
na conquista do voto.

Insta salientar que as estra-
tégias utilizadas para fazer a 
campanha só serão permiti-
das entre os quarenta e cinco 
dias (45) determinados pela 
Justiça Eleitoral que vão do 
dia 16 de agosto ao dia 29 de 
setembro e que deve evitar 
toda e qualquer manifestação 
e aglomerações no dia 02 de 
outubro nas chamadas “bocas 
de urnas”.

Por fim os promotores 
orientam que atos contra as 
orientações devem ser denun-
ciados através dos e-mails: 
barreiras@mpba.mp.br e elei-
toral.barreiras@mpba.mp.br.

O evento teve como objetivo esclarecer questões a respeito das 
alterações na legislação que balizarão as Eleições 2016

Para o STF, por força da Constituição, são os vereadores quem detêm o direito de julgar as 
contas do chefe do Executivo municipal, na medida em representam os cidadãos

Dr. Eduardo Bittencourt (E) e Dr. André Garcia (D)

Mesa diretora

FOTO: REPRODUÇÃO

Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF)
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Mansidão promove a melhor festa de 
São Gonçalo de todos os tempos

MAnsidÃO

Por Jayme modesto

A 
tradicional Festa de 
São Gonçalo promo-
vida anualmente pela 
Prefeitura Municipal 

de Mansidão, Oeste da Bahia, 
mais uma vez superou as ex-
pectativas dos organizadores. 
Não é à toa que a festa religio-
sa em homenagem ao santo 
padroeiro da cidade, São Gon-
çalo do Amarante, é conside-
rado um dos maiores eventos 
religioso do Oeste da Bahia, 
reunindo um misto de fé e de-
voção ao santo padroeiro. 

Um público incalculável 
tomou a Praça da Indepen-
dência para assistir os shows, 
enquanto que o total de tran-
seuntes nas barracas, bares e 
nas novenas e missas giraram 
em torno de cinco mil pessoas, 
um aumento significativo em 
um município pequeno que 
abriga apenas cerca de 14 mil 
habitantes.

O evento é realizado anual-
mente pela Prefeitura de Man-
sidão e contou com grandes 
atrações como: Léo Santana, 
que balançou a praça na quin-
ta dia 28/07; Batista Lima na 
sexta-feira dia 29/07; além 
das Bandas Real Som da Bahia 
e ainda, Felipão Moral e Elbi-
nho & Cia.

O evento nos últimos anos 
passou por uma grande rees-
truturação, impulsionada pela 
atual gestão e já faz parte do 
calendário religioso do Oeste 
baiano, o sucesso do even-

to vem sendo tão expressivo, 
que os empresários locais que 
promovem eventos, motivados 
tiveram oportunidade de reali-
zar grandiosos shows parale-
los, com bandas de expressão 
nacional como: Igor Kannário, 
Vingadora, Mala 100 Alça e 
Psirico. Como relatado antes, 
se não tivessem a certeza e a 
garantia do sucesso do even-
to organizado pela Prefeitura, 
empresários não apostariam, 
nem arriscariam investir.

Os fiéis de São Gonçalo 
aproveitam as noites para 
transformar a festa num desfi-
le animado pelas ruas da cida-
de, curtindo as atrações com 
bandas de grande expressão 
contratadas pela Prefeitura e 
por empresas. 

O momento mais esperado 
da festa é a parte religiosa, as 
ruas da cidade de Mansidão 
ficaram pequenas para rece-
ber nos dois dias os fiéis que 
participaram da procissão de 
São Gonçalo. As festividades 
em alusão ao santo foram ini-
ciadas no dia 20 de julho com 
o novenário e durante este 
período era convidado um pa-
dre das cidades vizinhas para 
fazer a celebração. A tradicio-
nal procissão e a missa campal 
foram o ponto alto do evento, 
celebrada pelo bispo Dom Jo-
safá Meneses.   

O que ficou na verdade, foi a 
vontade de chegar logo o ano 
que vem, em mais um even-
to por nome, Festejos de São 
Gonçalo 2017 em Mansidão.

Os Festejos de São Gonçalo 
2016 entra mais uma vez para a 
história como o melhor de todos 
os tempos em Mansidão

ARquIVO: FACEBOOK LéO SANTANA
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OAB e sociedade civil organizada dizem não à 
desativação da Câmara Especial do Extremo Oeste

Sala Multifuncional está sendo implantada em mais 
oito escolas da rede municipal

Por ana Cedro

Há pouco mais de um 
ano, o Tribunal de 
Justiça do Estado da 
Bahia instalou em 

Barreiras, Oeste da Bahia, a 
Câmara Especial do Extremo 
Oeste com o objetivo de des-
centralizar o Segundo Grau de 
Jurisdição e ainda para aten-
der às necessidades da região. 
Ocorre que, sob a alegação da 
falta de demanda de proces-
sos para serem julgados pelo 
2º grau e também por conta 
da dotação orçamentária, foi 
ventilado nos últimos dias a 
possível desativação da Câ-
mara pelo TJ/BA

Posicionando-se contrários 
quanto à intenção do Tribunal 
de Justiça da Bahia de desa-
tivar o órgão, representantes 
da sociedade civil organizada 
e da Ordem dos Advogados 
do Brasil – OAB-Subseção de 
Barreiras, lançaram a cam-
panha “DIGA NÃO À DESA-
TIVAÇÃO” com o objetivo de 
defender a permanência e o 
efetivo exercício da Câmara 
Especial do Extremo Oeste 
Baiano.

Para a OAB – Subseção Bar-
reiras, não se justifica a de-
sativação, por já existir uma 
estrutura física, demanda 
processual, oito desembarga-
dores nomeados e vinculados 
com seus respectivos assesso-

Fonte dirCom

Em Barreiras, a rede mu-
nicipal de ensino atende 
512 estudantes espe-
ciais, matriculados em 

unidades educacionais (es-
colas, centros municipais de 
educação infantil e creches). 
Existem alunos com deficiên-
cia ou com transtorno global 
do desenvolvimento matricu-
lados na sala de aula regular, 
e também escolas com salas 
de Recurso Multifuncional – 
(SRM) e Atendimento Educa-
cional Especializado – (AEE) 
na zona urbana e rural.

Dessas unidades, pelo me-
nos 43 contam com salas de 
recursos multifuncionais, 
que recebem alunos surdos, 
cegos, autistas e deficientes 
físicos. Para atender alguns 
desses alunos, que preci-
sam de acompanhamento 
individualizado, a Secreta-
ria Municipal de Educação 
disponibiliza 40 professores 

especializados e 176 cuida-
dores de alunos deficientes 
(CAD).

O secretário municipal de 
Educação, Franciney Souza 
Sardeiro explica que em 2013 
o município contava com ape-
nas sete salas multifuncio-
nais e atendia 140 crianças. 
Hoje, são 43 salas inclusive 
na zona rural, e que atendem 
mais de 500 estudantes.

“Esse trabalho inclusivo e 
especial está sendo ampliado 
continuamente em Barreiras. 
A criança com deficiência,  
precisa ser inclusa e o traba-
lho desenvolvido nessas sa-
las é muito importante para 
contribuir com a inclusão 
do aluno em todo ambiente 
social, garantindo de fato a 
melhoria do ensino-aprendi-
zado”, observa o secretário.

As salas de recurso mul-
tifuncional são espaços 
adaptados e equipados 
para atender deficiências e 
transtornos. Muitas escolas 
municipais possuem impres-
sora e máquinas de braile, 
equipamentos adaptados de 
informática, brinquedos, mo-
biliários e materiais didáticos 
e pedagógicos, para o atendi-
mento educacional especia-

lizado a alunos da educação 
inclusiva. Nessas salas os 
alunos participam de ativida-
des que os ajudam a superar 
as dificuldades pedagógicas, 
principalmente com a escrita 
e com a leitura.

A ampliação do atendimen-
to de salas funcionais está 
sendo implantado em mais 
8 escolas que atendem es-
tudantes na zona urbana e 

campo. Nos próximos meses 
as escolas São Pedro (Cajue-
rama), Escola Capitão Marco-
lino, Escola Imaculada Con-
ceição, Escola Manoel Rocha 
Filho, Escola Carmerinda 
Dias da Silva, Escola Salus-
tiano Ayres, Escola Senhor 
dos Aflitos e Escola Maria 
Madalena, estarão disponi-
bilizando também o espaço 
funcional. 

res, além de violar o direito ao 
acesso à justiça aos cidadãos 
e desrespeitar a receita públi-
ca do Tribunal, uma vez que já 
foram realizados todos os in-
vestimentos necessários para 
a implantação e instalação da 
Câmara do Oeste.

Além da manifestação em 
frente ao prédio do novo Fó-
rum no período da manhã, a 
OAB estendeu o evento até a 
Câmara de Vereadores de Bar-
reiras onde em sessão solene 
debateram a necessidade da 
permanência da Câmara do 
Oeste no município, apresen-
tando ao público presente as 
justificativas para tanto.  

A Câmara Especial do Ex-
tremo Oeste foi criada em 
2015 para, segundo o TJ-BA, 
apreciar e julgar os proces-
sos em grau de recurso e os 
originários – nos casos em 
que a lei determina –, oriun-
dos das comarcas de Angical, 
Baianópolis, Barreiras, Bom 
Jesus da Lapa, Cocos, Coribe, 
Correntina, Cotegipe, Cristó-
polis, Formosa do Rio Preto, 
Luís Eduardo Magalhães, Ria-
chão das Neves, Santa Rita de 
Cássia, Santa Maria da Vitó-
ria, Santana, São Desidério, 
Serra Dourada, Wanderley e 
seus respectivos distritos, por 
isso é inaceitável que o TJ/BA 
queira agora desativar a tão 
necessária Câmara Especial 
do Oeste. 

 Para a OAB – Subseção Barreiras, não se justifica a desativação, por já existir uma estrutura física, demanda 
processual, oito desembargadores nomeados e vinculados com seus respectivos assessores, além de 

violar o direito ao acesso à justiça aos cidadãos

• Por existir estrutura física e demanda processual;
• Por violar o direito à justiça aos cidadãos;
• Porque a região oeste da Bahia possui grande potencial 

econômico, inclusive para subsidiar, em parte, o 
orçamento da Bahia consequentemente, do TJ/BA como 
já vem o fazendo há muito tempo;

• Por já existirem 08 (desembargadores) nomeados 
e vinculados com seus respectivos assessores, 
estritamente para o funcionamento e composição da 
Câmara do Oeste;

• Por representar um significativo retrocesso, não só para 
a justiça, mas para toda a sociedade do oeste baiano;

• Por desrespeitar a receita pública do Tribunal, uma 
vez que já foram realizados todos os investimentos 
necessários para implantação e instalação da Câmara 
do Oeste; 

• Por inviabilizar o exercício da atividade do profissional 
da advocacia, militante nessa região. 

 PoR quE Não DESAtivAR? 

Em sessão solene os advogados debateram a necessidade da permanência da Câmara do Oeste no municípiocidade

EDUARDO LENA



BARREIRAS/BA,
20 de julho a 20 
de agosto/201612                                                                                                                                  GAZETA DO OESTE


