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Com poucos recursos
e muitas obrigações,
novos prefeitos terão
grandes desafios
A alegria, euforia e muita
festa pela vitória nas eleições
municipais são sentimentos
que transbordam e dominam
as mentes entre os corações
dos candidatos eleitos e dos
eleitores. Sentimentos validados principalmente após a
árdua e exaustiva campanha
eleitoral. Porém, o peso da
responsabilidade que será
depositado sobre os ombros
dos gestores no próximo ano,
trará aos agentes públicos
municipais; angústia, decepção e frustações que acompanharão até o final dos seus
mandatos.
A festa da democracia e o
calor das eleições 2016 só se
consumarão com a posse dos
prefeitos e vereadores, em 1°
de janeiro de 2017. Passadas
as comemorações, é hora de
pensar nos passos seguintes:
transição, formação da equipe de governo e as primeiras
ações a serem implantadas.
Sabidos de que para lograrem êxito neste mandato, os
futuros gestores terão que
enfrentar questões inéditas,
entre elas: a falta de recursos.
Ser prefeito nunca foi tarefa fácil, temos plena ciência
disso. Pois, além das pressões, dos próprios cidadãos,
vêm à pressão dos apoiadores de campanha, dos financiadores e dos acordos
firmados. Com isso, os prefeitos vão recebendo uma
carga cada vez maior de responsabilidades. Outros desafios que terão pela frente
são as limitações da Lei de
Responsabilidade Fiscal, a
complementação financeira
dos programas federais, os
ganhos reais do salário-mínimo e o piso nacional do
magistério, o endividamento
dos municípios, além é claro
da queda na receita em decorrência da crise.
É inegável que neste mandato, de janeiro de 2017 a
dezembro de 2020, os prefeitos serão exigidos em um
patamar inegavelmente superior aos que encerrarão a
gestão em 31 de dezembro.
Na verdade, terão que cumprir novas metas e criar novas
formas de resolver antigos
problemas, buscando a tão
sonhada excelência na gestão pública, ou seja, implantando um novo modo de fazer
diferente, com uma gestão de
impacto e resultado.
Não há mais espaço nas
administrações públicas, em
todos os níveis, para a falta
de transparência, a sociedade está mais atenta e consciente de seus direitos. Além
da pesada carga, os novos
prefeitos terão ainda de exer-

cer o dever constitucional
de defesa do meio ambiente
inserido nos seus planos de
governo.
Os novos prefeitos devem
ainda, ter a consciência de
que não basta apenas aplicar os percentuais mínimos
exigidos pela Constituição,
em saúde e educação, estes
investimentos devem resultar
efetivamente em qualidade
e eficiência destas políticas
públicas.
Paciência é algo que o
brasileiro não quer mais ter,
somos um povo pacífico,
conciliador, compreensível,
mas hoje sabe muito bem o
que quer como quer e quando quer, principalmente em
se tratando de política, com
nossa jovem democracia, as
informações já são sim compreendidas e não se aceita de
forma intransigente a falta de
zelo com a coisa pública.
Sempre fui da opinião, e
espero sempre ser, que crítica é crítica, não existe crítica construtiva ou destrutiva,
o que realmente importa é
o que se faz ao ouvir ou ler
uma crítica, é o que realmente importa para as pessoas.
Para os políticos, ela, a crítica, sempre irá existir, seja
da imprensa, da oposição ou
mesmo da situação, mas qual
a real capacidade de transformar o criticado, ou seja,
se a crítica é boa não há a
necessidade de melhorar. Se
a crítica não é boa, o que precisa melhorar.
O Brasil passa por uma
grave, mas salutar crise moral. Entendo que essa seja
uma grande oportunidade, o
país está lavando em tempo
hábil a roupa suja da gestão
pública.
É bem verdade, não se pode
e deve nivelar como um todo.
Há de se considerar a competência, o denodo, o zelo e
a honestidade de muitos gestores. Todavia, a democracia
esteve aberta à manifestação
popular, em mais uma eleição municipal, amadurecendo e propiciando oportunidades de conquistas de gestão
satisfatória da coisa pública,
para todos os munícipes deste nosso querido Oeste.
Espera-se que esta nova
safra de gestores da coisa
pública eleita nas eleições
de 2 de outubro de 2016 que
será empossada em 1º de janeiro de 2017, contribua de
forma elegante e significativa para o engrandecimento
dos municípios.
Que as expectativas das
urnas sejam traduzidas em
realizações de melhores dias
para o serviço público.
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opinião

Aumento na tarifa de
ônibus em Barreiras

jayme modesto

A passagem de ônibus
municipal em Barreiras, localizada na região oeste da
Bahia, subiu de R$ 2,30 para
R$ 2,80 após autorização
da Justiça. Os usuários do
transporte coletivo pagam
a nova tarifa desde o dia
3/10, no entanto, o Ministério Público da Bahia (MP-BA)
recorreu da decisão que autorizou o aumento por considerar o reajuste abusivo.
Desde o final do ano passado, o MP tenta vetar o rea-

juste. O órgão foi acionado
por moradores e estudantes
do município que são contrários ao aumento. O Ministério
Público já conseguiu impedir
que a nova tarifa fosse implementada por duas vezes
-- em abril de 2016 e no final
de 2015. Sobre o reajuste
para R$ 2,80, a Prefeitura de
Barreiras informou em nota
que o aumento foi decorrente de sentença judicial que
derrubou a decisão interlocutória conseguida pelo MP.

A pequena Catolândia
mantém o status de menor
município do Estado
Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), publicados ontem, (30/08), o município abriga a menor quantidade de moradores, com
3.965 pessoas, ante as 3.672
apontadas no ano passado.
A mudança na ordem se dá
na segunda e terceira menores cidades do estado. Na segunda posição decrescente,

aparece Lafaiete Coutinho,
no Vale do Jiquirriçá, com
3.996 habitantes; e na terceira Lajedinho, no Piemonte do Paraguaçu, com 4.032
pessoas.
No ano de 2015, a ordem
de menores cidades era: Catolândia, Lajedinho e Lafaiete Coutinho nos respectivos
primeiro, segundo e terceiro
lugar.

Quem não votou e nem
justificou ausência à urna deve
procurar cartório eleitoral
O eleitor que não pôde
votar nestas eleições para
a escolha de prefeitos e vereadores e não justificou a
sua ausência no mesmo dia
do pleito tem prazo de 60
dias, após a data da votação,
para apresentar justificativa
ao juiz em qualquer cartório eleitoral. Nesse caso, o
cidadão tem até o dia 01 de
dezembro para justificar a
ausência nas urnas. A justificativa é válida somente para
o turno em que o eleitor não
compareceu.

Para justificar a ausência,
o eleitor deve apresentar o
Requerimento de Justificativa Eleitoral pessoalmente
em qualquer cartório eleitoral.
Basta ir ao site do Tribunal Superior eleitoral tse.
jus.br, abrir a aba eleições e
clicar em justificativa eleitoral. Onde é possível acessar
o requerimento de justificativa eleitoral. Depois de
preencher o documento é só
entregar pessoalmente em
qualquer cartório eleitoral

Rui anuncia que a Bahia não vai
adotar o horário de verão
Ao anunciar que a Bahia não vai adotar o horário
de verão em 2016, o governador Rui Costa disse que
tomou como base a opinião
da maioria da população do
Estado, que é contrária à
mudança. Outro fator determinante é a baixa economia
de energia elétrica, que não
justificaria o desconforto
das pessoas acordarem mais
cedo, em meio ainda a escuridão, para trabalhar ou fazer
outras atividades.

O governador ressaltou
que recebeu muitas demandas do meio empresarial e
que respeita a opinião do
segmento, porém a prioridade é garantir o bem estar
dos trabalhadores e do cidadão, que quer preservar sua
rotina, além de assegurar o
desejo da maioria. “Não faz
nenhum sentido um governador ir contra a opinião de
80% de seu povo que não
quer mudança de horário”,
enfatizou Rui.

ERRAMOS
Errata: A edição passada que foi publicada
como 760, deveria ter sido veiculada como
761. Sendo assim, essa edição segue com a
numeração correta 762.

gazetadooeste@yahoo.com.br

O Naufrágio do PT
O Partido dos Trabalhadores (PT) naufragou em todo
país, além da derrota humilhante em São Paulo, o PT
sofreu um duro golpe também no Nordeste, onde historicamente o partido costuma ter bons resultados. O
ex-presidente Lula participou ativamente de algumas
campanhas em capitais do Nordeste, indo a comícios e
falando de seus candidatos no programa de TV. Mesmo
assim a derrota do partido foi fragorosa no Nordeste.
O petista não conseguiu reeleger nem mesmo um de
seus filhos, Marcos Cláudio Lula da Silva, para vereador
em São Bernardo do Campo, um dos principais redutos
do PT em São Paulo.
Réu em duas ações penais distintas, em uma delas
sob acusação de ter participado do esquema de corrupção da Petrobras, Lula viu o desempenho da legenda que
fundou cair mais da metade. O seu filho Marcos Lula,
teve apenas 1.504 votos. O contrário desse fracasso se
deu com o filho do deputado federal Jair Bolsonaro,
Carlos Bolsonaro, que foi eleito com 106.657 votos é o
vereador mais votado do Rio de Janeiro.
O desempenho pífio do PT nas eleições municipais
mostra que o prestígio do maior líder petista está abalado até mesmo em seu reduto. Acossado pela Lava Jato,
o ex-presidente já é réu em dois processos e sofrendo
forte desgaste político, as pretensões políticas de Lula
de voltar ao Planalto pela terceira vez podem ser frustradas.

Multinacional americana,
líder no segmento de limpeza
profissional seleciona:
Distribuidor de máquinas e equipamentos, preferencialmente, empilhadeiras, para atuar com vendas e assistência técnica de lavadoras e varredeiras de piso na
região oeste da Bahia incluindo: Barreiras, Luis Eduardo
Magalhães, Formosa do Rio Preto, Riachão das Neves,
São Desidério, Jaborandi, Correntina e Cocos.
Perfil: Realizar prospecção e visitas constantes a clientes ativos e potencial, elaborar propostas, pedidos e
acompanhamento da carteira de clientes. Prestar serviços de assistência técnica, venda de peças e consumíveis e pós vendas.
Requisitos: Ter uma oficina mecânica com no mínimo
um profissional e um vendedor dedicado a nosso portfólio. Exclusividade, não podendo atuar com linhas de
produtos concorrentes.
Diferencial: Atuar ou ter atuado no segmento de limpeza profissional.
Regime de contratação: PJ. O distribuidor deverá emitir
nota fiscal.
Disponibilidade: A equipe do distribuidor deverá ter disponibilidade para viagens. Possuir veículo próprio, possuir carteira de clientes ativos. Empresa oferece comissão sobre vendas, trabalho 100% comissionado. Enviar
com certa frequência tanto o mecânico como o vendedor para passar por treinamentos / eventos na sede em
São Paulo.
Interessado enviar os seguintes documentos:
Contrato Social e ultimas alterações contratuais
Dados Cadastrais e referencias comerciais
Contato: natalia.contieri@tennantco.com
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Baianópolis

Governador visita Baianópolis e
entrega obras de infraestrutura
Governador Rui Costa visita o município e entrega obras de
infraestrutura nas áreas de saúde e abastecimento
FOTOS: secom

Jayme Modesto

O

Governador Rui Costa visitou Baianópolis, município do Oeste da Bahia
com 14 mil habitantes, onde
entregou obras importantes
para reforçar a áreas de abastecimento de água, saúde e
infraestrutura urbana.
Na zona rural do município,
o governador entregou um
sistema simplificado de abastecimento de água, a extensão
da rede de energia e uma nova
Unidade de Saúde da Família.
Na sede do município, os moradores vão contar com a pavimentação das ruas 01 e 02
do bairro Mário Borges, após
a ordem de serviço assinada, o
governador Rui Costa falou da
importância das ações para o
desenvolvimento do município.
Durante a inauguração da
unidade de saúde, o governador destacou que “Baianópolis
chegou a 100% de cobertura
de posto de saúde da família. E
eu gostaria muito que todos os
municípios da Bahia já tivessem chegado a 100%. Eu sei
o quanto custa manter a saúde pública. O mais caro não é
construir, é manter o serviço
em funcionamento. Meus pa-

Rui entregou importantes obras

Governador entregou um sistema simplificado de abastecimento de água, a extensão da rede de
energia e uma nova Unidade de Saúde da Família
rabéns para Baianópolis”.
Ainda na área da saúde,
Rui anunciou a construção de
uma policlínica para atender
os moradores da região. “Eu
assumi um compromisso de
promover a descentralização
da saúde. Nós vamos construir
aqui na região uma policlínica, com 19 especialidades.
Também estamos qualificando o atendimento nos hospitais. Estamos trazendo para
o Hospital do Oeste diversas

cirurgias e uma equipe própria
de hemodinâmica, que são os
especialistas que cuidam do
coração”.
A coordenadora da Atenção Básica de Baianópolis,
Iza Michelle, destaca que o
novo posto de saúde vai melhorar a vida dos moradores
de Tabua. “O posto contempla
cerca de duas mil pessoas que
precisavam se deslocar para
a sede, para fazer pré-natal,
acompanhamento da criança,

hipertensos, diabéticos, e agora a gente oferece todos esses
recursos com qualidade para a
população”.
Uma das beneficiadas é
dona Libertina Pires de Macedo, 62 anos e agradeceu
a atenção. “O pessoal daqui
merece. Os moradores antigamente tinham que ir para
a cidade para consultar, para
pegar remédio, e agora não
precisamos mais”, afirma D.
Libertina.

Água e Luz para Todos
Já o sistema simplificado de
abastecimento de água, oitavo
a ser entregue no município
desde 2012, foi implantado
pelo Governo do Estado por
meio do Programa Água Para
Todos e representa investimentos de R$ 360 mil, beneficiando cerca de 500 moradores das localidades de Baixa
Grande, Coqueiro e Redenção.
A extensão de energia elétrica na localidade de Tabua
faz parte do Programa Luz
Para Todos. Com R$ 85 mil em
investimentos, a extensão beneficia cerca de 100 pessoas,
de 20 famílias. Já a ordem de
serviço para a pavimentação
de duas ruas no bairro Mário

Borges vai começar em dois
meses e tem o orçamento de
R$ 334 mil.
Vanderlei Dourado é dono de
uma serralheria há 11 anos na
rua 01, que vai ser asfaltada.
Ele ressalta que a pavimentação vai melhorar para toda a
comunidade. “Vamos poder receber os clientes com mais delicadeza. O asfalto vai melhorar
o bairro inteiro. Para nós todos,
isso é uma maravilha”.
De acordo com Laurita dos
Santos, 39 anos, que mora
desde os cinco anos na rua 01,
as casas ficam alagadas quando chove. “Nesse bairro, nenhuma rua tem asfalto. Agora vai melhorar, vão acabar a
poeira e a lama”.

Wanderley

Rede de Ensino supera índice e
aumenta seu IDEB de 4,5 para 5,4
FOTOS: reprodução

O resultado de Wanderley foi
o maior da região Oeste da
Bahia ficando na 16ª posição
do ranking do IDEB 2015
Da redação
Com informações da Ascom/Wanderley

R

ede de Ensino Municipal de Wanderley supera índice e aumenta seu
Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (IDEB)
de 4.5 em 2013 para 5.4 em
2015. O resultado de Wanderley foi o maior da região Oeste
da Bahia ficando na 16ª posição do ranking do IDEB 2015
séries iniciais Bahia.
Isso mostra que a Gestão
Municipal está investindo na
Educação do Município de
forma a proporcionar o eleva-

do IDEB da rede Municipal de
Ensino. E para tanto, vários
fatores contribuíram para o
aumento desse índice: o empenho, o comprometimento
e dedicação dos profissionais
da Educação, formação continuada com o Programa Pacto/
Pnaic em articulação com Programa Mais Educação, melhoria na parte física das escolas,
investimento em material
didático, acompanhamento
pedagógico dos alunos com
dificuldades de aprendizagem
mediante programas e capacitação dos professores, dentre
outros fatores.

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)
foi criado para medir a qualidade de cada escola e de cada
rede de ensino. O indicador
é calculado com base no de-

sempenho do estudante em
avaliações do INEP (Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira) e em taxas de aprovação. Assim, para que o IDEB

de uma escola ou rede cresça
é preciso que o aluno aprenda,
não repita o ano e frequente a
sala de aula.
Para que pais e responsáveis acompanhem o desempenho da escola de seus filhos,
basta verificar o IDEB da instituição, que é apresentado
numa escala de zero a dez.
Da mesma forma, os gesto-

res acompanham o trabalho
das secretarias municipais e
estaduais pela melhoria da
educação.
O índice é medido a cada dois
anos e o objetivo é que o país,
a partir do alcance das metas
municipais e estaduais, tenha
nota 6,0 em 2022 - correspondente à qualidade do ensino
em países desenvolvidos.
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Nova sede do MPT reforça luta
pelos direitos trabalhistas no Oeste
Unidade do órgão em Barreiras que atende 64 municípios baianos ganhou prédio funcional
FOTOS: reprodução

Ascom do MPT 5ª Região

A

inauguração do novo prédio do Ministério Público
do Trabalho (MPT) em
Barreiras, no oeste baiano,
foi realizada no dia 16 com a
presença de autoridades dos
mais diversos setores, como
Polícia Militar, OAB, Exército, Polícia Rodoviária Federal
e sociedade civil. A partir de
agora, a unidade do órgão
passa a atender o público em
um amplo prédio localizado
na Rua 19 de Maio, Centro.
O novo prédio foi erguido
no mesmo endereço onde a
unidade funcionava anteriormente, mas agora construído
de forma a atender as necessidades do MPT. A nova sede
oferecerá aos servidores e a
população do oeste da Bahia
melhores condições para que
a atuação do MPT seja feita
com mais qualidade e eficiência.
O procuradorchefe do MPT na
Bahia, Alberto Balazeiro, destacou
a importância de
estruturar de forma ágil o órgão na
Bahia para fazer
frente à crescente
demanda pela atuação dos
procuradores. “O MPT tem
pressa porque todo cidadão
tem pressa em garantir seus
direitos fundamentais. Não
conhecemos crise. Só nos foi
apresentado o trabalho”, afirmou. Sobre as tentativas de
rediscutir direitos trabalhistas no momento de instabilidade econômica, Balazeiro

Alberto Balazeiro procurador-chefe do MPT na Bahia
foi enfático: “A missão do MPT
ganha maior importância em
momentos de turbulência e
instabilidade como esse que
vivemos hoje no país. Este é
um momento em que a força
das instituições precisa ser
reafirmada, e aí incluo a força da lei, da Constituição e
da Consolidação das
Leis do Trabalho.”
A vice-procuradora-geral do trabalho,
Cristina Brasiliano,
representou o procurador-geral, Ronald
Fleury, no evento. Ela
destacou a atuação
do órgão para combater os danos e sofrimentos
dos trabalhadores. “É lamentável que o lucro seja obtido
pela exploração e miséria das
pessoas, e a atuação do MPT
é fundamental para evitar
esses deslizes no oeste da
Bahia. Estamos aqui para celebrar essa conquista da nova
sede, que representa a força
do MPT nessa região, e que

procura priorizar investimentos e recursos para o interior
com intuito de facilitar a vida
da população, que não precisa ir aos grandes centros.”
A cerimônia de inauguração foi marcada pelo reconhecimento do trabalho da
MPT na região oeste. Dentre
os presentes, estava Ângelo
Fabiano Farias da Costa, presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), que enalteceu
o trabalho da unidade Barreiras na região. “Gostaria de
parabenizar a equipe do MPT
que tem se empenhado em
atuar de forma organizada e
comprometida para combater as condições análogas de
trabalho escravo, que infelizmente ainda estão presentes
no oeste da Bahia.”
O comandante-geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, coronel Anselmo Brandão,
veio de Salvador para conhecer as novas instalações. Ele
destacou a grande parceria

que existe entre a Polícia Militar e o MPT. “Somos grandes
parceiros em defesa de um
sistema social pelo bem comum. Estou muito satisfeito
em estar presente hoje neste
ato simbólico, que é fruto de
um sonho pelo resgate da cidadania e do respeito às leis
trabalhistas.”
Estrutura – Foram investidos na obra R$1 milhão,
recursos próprios do órgão.
São aproximadamente 500m²
de área construída, em dois
pavimentos. A nova sede
conta com duas salas para
realização de audiências, salas de espera e recepção. O
imóvel tem ainda sanitários
adaptados para pessoas com
deficiência física, plataforma
elevatória e piso táctil indicativo nas áreas de circulação.
O prédio dispõe de três gabinetes, total acessibilidade,
detector de metais, estacionamento para cinco veículos
privativos, além de uma edícula no fundo. Os pisos são

todos em porcelanato e as fachadas com alumínio
composto.
Amanda Lima
Dornelas, procuradora do trabalho
e coordenadora do
MPT em Barreiras,
ressaltou os benefícios que a
nova sede traz para os servidores e a população. “Hoje é
um dia de grande alegria. O
prédio abriga uma instituição que luta pelos direitos
trabalhistas. A nova sede é a
materialização de um grande
trabalho em equipe e marca
uma nova fase do MPT na região oeste. Vamos ter ainda
mais condições de exercer um
trabalho digno e focado na
população”, ressaltou.
Esforço coletivo – O
procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho na
Bahia, Alberto Balazeiro agradeceu o empenho de todos
para que a nova sede do MTP
fosse construída e relembrou
sua trajetória quando fez parte da equipe de servidores
em Barreiras. “É com grata
satisfação que estamos inaugurando esta sede, um marco
da atuação do MPT no oeste.
Esse prédio é um esforço coletivo. Estamos entregando
uma sede à altura do trabalho
desempenhado pelos servidores de Barreiras. Aqui comecei minha história e me sinto
feliz de poder oportunizar
essa melhoria para a unidade
de Barreiras”, destacou.
Também estiveram presentes à solenidade o procurador
do estado da Bahia Leonardo

Mota Rodrigues, representante do governador Rui Costa; o
vice-prefeito de Barreiras, Paê Barbosa; o
presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em
Barreiras, Alessandro
Brandão; a auditora-fiscal
do trabalho Lorena Muller,
representando o superintendente regional do trabalho e
emprego na Bahia, Antônio
Correia; a defensora pública
Flávia Teles, representando
o defensor público geral da
Bahia, Clériston Cavalcante
de Macêdo; e o inspetor-chefe da Polícia Rodoviária Federal em Barreiras, Vanderlúcio
Alves dos Santos. Diversos
outros representantes de órgãos públicos e entidades da
sociedade civil também prestigiaram a inauguração.
Estiveram presentes a procuradora Maria Nely Bezerra
de Oliveira, coordenadora
substituta do MPT em Barreiras, a procuradora regional
aposentada Adélia Bittencourt Marelin, a procuradora
regional Maria Lúcia de Sá
Vieira e os procuradores do
trabalho Luís Carneiro Filho,
Sílvia Siqueira Valença e Andréa Tannus Freitas. O MPT
na Bahia também esteve representado pelos servidores
lotados em Barreiras e por
alguns servidores da sede
de Salvador, como o diretor
regional Dickson Frempong
e os responsáveis pelo setor
de Engenharia e Arquitetura,
Luiz Carlos d’Almeida e Marcony Oliveira, entre outros.

Hospital do Oeste é beneficiado com doações de poltronas
A unidade de saúde recebeu a doação de 26 poltronas adquiridas com a renda do Ingresso
Solidário da Bahia Farm Show 2016
cheilla gobi

Cheilla Gobi

G

raças ao “Ingresso Solidário”, da Bahia Farm
Show 2016, o Hospital
do Oeste (HO) - maior unidade pública de saúde da região
Oeste da Bahia, administrada pelas Obras Sociais Irmã
Dulce (OSID), recebeu no dia
(04/10), a doação de 26 poltronas reclináveis, que serão
alocadas na pediatria da unidade que atende cerca de 800
crianças por mês. As poltronas
adquiridas com a renda do
Ingresso Solidário proporcionará mais conforto para os parentes dos pacientes.
Uma delas será usada pela
dona de casa Iara Alves, mãe
do pequeno Davi Alves, de três

A entrega das doações foi feita pelo presidente da Aiba ao diretor do HO
anos. Há três meses acompanhando o tratamento do filho,
ela passa as noites sentada
em uma cadeira de plástico
ou debruçada sobre o leito do
menino, sem o menor confor-

to. Daqui pra frente, a espera
pela alta médica será, ao menos, mais humanizada. “Agora
tenho um lugar confortável
para mim, e meu filho tem o
espaço da cama toda para ele.

É muito cansativo estar aqui,
mas agora posso descansar
melhor. Esta doação é muito
bem vinda”, agradeceu ela.
A entrega das doações foi
feita pelo presidente da Asso-

ciação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Júlio
Cézar Busato, ao diretor do
HO, Marcos Batista.
“É uma felicidade poder
ajudar essa importante unidade de saúde que atende toda
a região. Desta vez estamos
doando 26 poltronas que com
certeza trará mais conforto
para as mães que precisam ficar perto dos seus filhos. Esta
ação visa ajudar e valorizar a
terra que escolhemos viver”,
disse Busato.
Essa é a terceira vez que a
unidade é presenteada com
essa iniciativa. A cada ingresso vendido por R$ 10,00, parte
deste valor foi doado à instituição. No ano de 2014, os
recursos doados foram rever-

tidos em cinco aparelhos de
ar condicionado, entregues na
Clínica Cirúrgica. No ano passado o HO recebeu três aparelhos de ar condicionado, duas
cortinas de ar para a Clínica
Médica e um eletrocardiógrafo – aparelho móvel utilizado
em pacientes com problemas
cardíacos. Só este ano, o evento acumulou R$23.660,00, que
foram revertidos na aquisição
dos equipamentos.
“Mais uma vez ficamos
agradecidos por mais essa
contribuição do Ingresso Solidário. Essas 26 poltronas
acomodarão melhor as mães
que precisam acompanhar de
perto seus filhos aqui no hospital”, agradeceu o diretor do
hospital, Marcos Batista.
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Vereadora Beza: uma trajetória
marcada pelo trabalho
Vereadora é eleita para exercer sexto mandato consecutivo na Câmara de Barreiras
Jayme Modesto

I

zabel Rosa dos Santos
(PSL), 67 anos, foi a 13ª
candidata colocada nas
eleições do dia 2 de outubro,
conquistando 1068 votos na
cidade polo. Agora, a veterana exercerá seu sexto mandato na Câmara de Vereadores
de Barreiras.
Natural de Ibitiara Bahia,
Beza chegou a Barreiras em
1974 para dar continuidade aos estudos, daqui nunca
mais saiu. Formada em magistério sempre teve a sua
atenção voltada para a educação. Em 1996 entrou para a
política elegendo-se vereadora, 24 anos depois em 2016,
se reelege para o seu sexto
mandato consecutivo.
Participou da Mesa Diretora em três mandatos como
primeira secretária e em outro mandato como segunda
secretária. Tem uma atuação
marcante no legislativo barreirense, flexível e conciliadora e sempre esteve ao lado do
povo.
A vereadora explica que seu
principal objetivo sempre foi
a busca do desenvolvimento
do município e o desenvolvimento humano da população
barreirense, no sentido de
elevar sempre uma melhor
qualidade de vida por meio da
educação, saúde, esporte e
geração de emprego e renda.
“Tenho muitas ações desenvolvidas neste período, entre
tantas, tem sido lutar pela
educação e o social, neste
sentido adotei a escola municipal de primeiro grau, denominada de Antônia Matos em
homenagem a minha mãe,
onde tenho dedicado parte
da minha vida na formação
e educação de crianças e jovens, com surpreendentes resultados, este ano, por exemplo, a nossa escola teve um
dos melhores índices do IDEB
na Bahia”, disse Beza.
Para ela, o vereador tem a
função principal de elaborar
e vigiar as Leis municipais,
atuando como fiscalizador do
poder executivo. “Além de cobrar, temos também a obrigação aproximar a comunidade
do legislativo”, expõe.
Nestes 24 anos, Beza fez
inúmeras indicações, requerimentos, e apresentou projetos importantes para o município de Barreiras. Destaca-se
dois importantes projetos da
vereadora que se transformaram em ações concretas: a
cobertura do canal da Rua Califórnia e a reforma da quadra
poliesportiva da Vila Brasil.
A vereadora Beza garante
exercer um trabalho pautado
no diálogo e no acesso à informação. Sua visão de município é ampla, consegue per-

ceber as questões que mais
atingem a população carente.
Como barreirense por opção,
Beza destaca muitos pontos
a serem solucionados e reconhece que ainda tem um

longo caminho a ser trilhado
para melhorar ainda mais o
município.
“A área da saúde é a mais
carente, precisamos nos organizar para oferecer um

atendimento melhor aos
munícipes, outra coisa que
a gestão precisa atacar é a
melhoria da infraestrutura da
periferia da cidade”, observa.
Segundo a parlamentar, os

vereadores são exigidos nas
suas capacidades de debater,
pensar a cidade e solucionar
os problemas do município,
mas ela vai além, promovendo a integração e a aproximaFOTOS: arquivo jgo

ção da Câmara com a comunidade.
“Tenho uma ótima relação
com os segmentos sociais e
entidades educacionais de
Barreiras acho importante a
participação de todos esses
segmentos para que juntos
possamos solucionar vários
problemas”, relata a vereadora destacando ainda que
sua maior responsabilidade é o compromisso com o
povo, entretanto, reside em
não reduzir sua ação política legislativa a interesses
corporativos, muito menos a
interesses pessoais escusos.
“Sempre lutei pela prevalência dos interesses de quem o
represento. Mas, estabeleço
que eles sejam capazes de
compatibilizar e submeter,
em última instância, esses
interesses aos interesses
coletivos de toda a municipalidade”, destacou a parlamentar.
A vereadora falou também
da atuação do atual legislativo. “A Câmara de Vereadores como um todo é bastante
atuante, essa nova safra de
vereadores vem fazendo um
papel fundamental na consolidação de políticas públicas em defesa de uma cidade mais justa e igualitária. A
Câmara hoje tem um sistema
de comunicação muito forte,
o que tem contribuído para
a divulgação do trabalho dos
vereadores, que têm usado
destes meios para falar direto
com a população, aproximando-se cada vez mais buscando fazer um mandato participativo”, externou Beza.
Vereadora agradece
o apoio recebido
Amigos e apoiadores; quero humildemente agradecer
mais uma vez, a confiança
recebida no dia 2 de outubro, para a continuidade desse projeto político iniciado
em 1996, quando tivemos a
chance de conquistar o nosso
mandato pela primeira vez.
Agradeço cada gesto de carinho recebido nos últimos dois
meses. Foram muitos os momentos marcantes ao longo
de toda essa jornada. Jamais
esquecerei os vários movimentos realizados nos bairros e povoados. É impossível
esquecer uma campanha tão
bonita como a que desempenhamos em Barreiras. Mas,
esta não é uma mensagem de
despedida é apenas um gesto
simplório de agradecimento
a todos os barreirenses pela
confiança depositada na minha trajetória política. Muito
obrigada de coração e podem
ter certeza que irei continuar
trabalhando e fazendo com
que nossa cidade seja cada
vez melhor.
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“Outubro Rosa” reforça prevenção
contra o câncer de mama
Diagnóstico precoce ajudar mulheres a combater a doença

A

reprodução

campanha
“Outubro
Rosa” ganha cada vez
mais força. A iniciativa é
importante para alertar às mulheres sobre medidas preventivas contra o câncer de mama.
Dados do Inca (Instituto Nacional de Câncer José Alencar
Gomes da Silva) apontam que o
Brasil deve registrar 57.960 casos novos da doença em 2016.
O levantamento do Inca
também aponta que, sem considerar os tumores de pele não
melanoma, esse tipo de câncer
é o mais frequente nas mulheres das Regiões Sul, Sudeste,
Centro-Oeste e Nordeste. “Ele
representa 15% de todas as
mortes de brasileiras e quase
80% dos diagnósticos ocorrem

por autoexame. A doença descoberta no início tem grandes
possibilidades de cura”, explica
Dr. Pedro Oliveira, diretor médico da ePharma, empresa líder
no mercado de assistência de
benefícios farmacêuticos.
O médico lembra que a mamografia ainda é a forma mais
eficaz para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Segundo ele, as mulheres entre
40 e 69 anos devem realizar
esse exame, pelo menos, a
cada dois anos. “Mesmo que
não encontrem alterações
no autoexame, a mamografia não deve ser dispensada”,
alerta Dr. Pedro.
Segundo o Inca, os indicativos de risco dessa doença são:

a primeira menstruação antes
dos 12 anos, a menopausa
após os 50 anos e a primeira
gravidez após os 30 anos ou
não ter tido filhos.
O Instituto informa ainda
que os medicamentos à base
de hormônios e os imunossupressores podem aumentar o
risco desse câncer. Segundo a
instituição, os medicamentos
à base de hormônios podem
aumentar os riscos para determinados tipos de câncer ao
mesmo tempo em que diminuem o risco para outros (por
exemplo, anticoncepcionais
apresentam risco aumentado
de câncer de mama e cervical
e diminuído de câncer de endométrio e ovário).

“Setembro Amarelo” alerta para prevenção ao suicídio
A campanha Setembro Amarelo teve como objetivo alertar a população a respeito da
realidade do suicídio no Brasil e no mundo, bem como suas formas de prevenção

Ana Cedro

C

om o objetivo de alertar
a população a respeito
da realidade do suicídio,
bem como suas formas de prevenção, no dia 17 de setmbro,
aconteceu em Barreiras, Oeste da Bahia, uma Caminhada
que teve início em frente à Câmara de Vereadores e término
no Centro de Abastecimento
de Barreiras.
O evento foi de iniciativa do
médico psiquiatra Dr. Francisco Honorato com a colaboração das Psicólogas Dra.
Daniele Arpini e Dra. Kelle
Pereira, contou com a grande participação popular que

fotos: jayme modesto

portavam balões amarelos e
vestidos também de amarelo,
que é a cor que simboliza a
prevenção ao suicídio.
Para a psicóloga clínica Késia Neres que também participou do evento, é preciso ficar
alerta contra o ato do suicídio,
em virtude dos inúmeros casos registrados no país. “Uma
das principais causas de morte na atualidade é o suicídio.
Assim, é preciso trazer a tona
esse assunto para que a nossa
sociedade entenda a importância da prevenção, mesmo
sendo algo bastante desafiador para os familiares e profissionais da saúde”, explicou a
psicóloga, acrescentando que

O evento foi de iniciativa do médico psiquiatra Dr. Francisco Honorato
a sociedade precisa deixar de
ser expectadora de uma realidade tão presente e passe a
ficar alerta aos sinais.
A campanha Setembro Ama-

relo tem por objetivo direto
alertar a população a respeito da realidade do suicídio no
Brasil e no mundo, bem como
suas formas de prevenção. Pe-

los números oficiais divulgados no site da campanha, são
32 brasileiros mortos por dia,
taxa superior às vitimas da
AIDS e da maioria dos tipos de

câncer. A esperança, segundo a Organização Mundial da
Saúde (OMS) é que nove em
cada dez casos poderiam ser
prevenidos.

Celestino Zanella assumirá o comando da Aiba
Aiba elege nova diretoria. O atual presidente da Abapa assumirá o comando da Aiba a
partir de 1 de janeiro de 2017

Ascom Aiba

A

Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) iniciará o ano
de 2017 sob nova direção. Os nomes
do futuro presidente, dos vices e de seus
diretores, para o biênio 2017/2018, foram conhecidos, no dia 26 de setembro,
em Assembleia Geral Extraordinária. Celestino Zanella, deixará a presidência da
Abapa, em 31 de dezembro de 2016, e
assumirá o comando da Aiba a partir de 1
de janeiro de 2017.
A eleição se deu por aclamação, já que
não havia outra chapa concorrendo. Na
ocasião também foram apresentados e
aprovados, por unanimidade, os demais
membros dos conselhos diretor e fiscal
que atuarão de 01 de janeiro de 2017 a 31
de dezembro de 2018.

reprodução

Diretoria Administrativa
Presidente: Celestino Zanella
1º vice-presidente: Luiz Antônio Pradella
2º vice-presidente: David Marcelino Almeida Schmidt
Diretor administrativo: Valter Gatto
Vice-diretor administrativo: Felipe Francisco Faccioni
Diretor financeiro: Marcelino Flores de Oliveira
Vice-diretor financeiro: Jarbas Bergamaschi
Conselho Fiscal
Titulares: Fabrício Rosso Pacheco
Ricardo Ferrigno Teixeira
Hélio Hoppea
Suplentes: Martin Dowich
Eduardo de Camargo Faccioni
Romeu César Carvalho
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Ação de conscientização ambiental
é praticada por estudantes
Estudantes subiram até o topo da Serra do Mimo para retirar garrafas pet, sacolas plásticas,
copos descartáveis e outros resíduos que são deixados por moradores e visitantes no local
fotos: ufob

Estudantes da Escola Municipal Alcyvando Liguori da Luz II
Ana Cedro
Com informações da UFOB

C

onscientização e sensibilização ambiental. Estas
foram as motivações para
estudantes da Escola Municipal Alcyvando Liguori da Luz
II, do Bairro do Flamengo, em

Barreiras que dedicaram a
manhã do dia 29 de setembro
para subir até o topo da Serra
do Mimo para retirar garrafas
pet, sacolas plásticas, copos
descartáveis e outros resíduos
que são deixados por moradores e visitantes no local.
A atividade foi organizada

pela professora Janes Terezinha Lavoratti, com o acompanhamento da Diretora da
Escola, Ivaneide dos Santos
Lima, com apoio da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente
de Barreiras. Acompanhados
por estudantes de Geografia e
do BI em Ciência e Tecnologia

da UFOB que cursam a disciplina Educação Ambiental.
Com sacos de lixo, os estudantes recolheram resíduos
como copos de plástico, garrafas descartáveis, papelões,
latinhas de refrigerantes,
dentre outros materiais nocivos ao meio ambiente, aban-

donados por transeuntes
inconscientes das consequências de degradar a natureza.
Os alunos da Escola puderam
ver de perto a quantidade de lixo
jogada na Serra e constatar o
quão é necessário cuidar deste
importante patrimônio natural
da cidade e se tornarem agen-

tes ambientais em seu meio.
A ação é realizada todo
semestre por estudantes da
Disciplina, cada vez em um
ecossistema diferente em Barreiras e municípios vizinhos,
e tem por objetivo divulgar a
importância de se preservar o
domínio cerrado.

No Dia do Cerrado, ambientalistas promovem
faxinaço na Cachoeira do Acaba Vida
A primeira edição do “Faxinaço na Cachoeira do Acaba Vida”, teve o intuito de recolher os
resíduos sólidos acumulados as margens do rio, paredão da queda d’agua e dentro do rio

fotos: semeadores do vale

Ana Cedro

C

onhecida pela sua beleza, a Cachoeira do Acaba
Vida é um dos pontos
turísticos mais procurados
do Oeste da Bahia. É também
prova da generosidade da
natureza, para com este quinhão. As visitas a este santuário tornaram-se uma rotina,
mas, a ausência de uma política pública de preservação
ambiental e de investimentos
no setor compromete a sustentabilidade da atividade
turística. E os prejuízos são
grandes - a área da cachoeira do Acaba Vida está depredada, abandonada à própria
sorte.
Pisoteio, degradação, descartáveis, poluente. Esse é o
cenário que aguarda quem vai
até Cachoeira do Acaba Vida.
Um dos pontos turísticos
mais conhecidos da região
tem sofrido constantemente
com pessoas que aproveitam
a beleza do lugar, mas saem
deixando um rastro de destruição. A falta de conscien-

O ponto turístico tem sofrido constantemente com pessoas que aproveitam a beleza do lugar,
mas saem deixando um rastro de destruição
tização e de fiscalização é
refletida também pelo lixo espalhado nas adjacências.
Assim, com o objetivo de
alertar as pessoas da necessidade de cuidar do patrimônio natural por meio da
educação ambiental, o Grupo
Semeadores do Verde/AJEB,
Grupo Skillos, Secretaria de
Meio Ambiente de Barreiras,
Senadinho, Bombeiros Cívis

e Militares de Barreiras, Associação de Catadores, mergulhadores, estudantes da
AJEB, amigos e parceiros promoveram a primeira edição
do “Faxinaço na Cachoeira do
Acaba Vida”, para colherem
os resíduos sólidos acumulados as margens do rio, paredão da queda d’agua, e dentro
do rio. A atividade aconteceu
no dia (11/09) e fez parte das

atividades em comemoração
à Semana do Cerrado 2016.
“Esse é o nosso primeiro ‘Faxinaço’ e nosso intuito
é conscientizar e envolver
as comunidades locais. Isso
serve para que as pessoas
comecem a entrar no local e
se identificar com a relação
do cuidado da área que eles
mesmos usufruirão”, disse
Claudiano Marques, membro

do Grupo Semeadores do Verde e motivador da ação.
Para Gilmar Silva, voluntário do Grupo Semeadores
do Verde, ações assim são
importantes para chamar a
atenção do poder público e
da sociedade para que todos
se responsabilizem mais pelo
meio ambiente que vivem e
que busquem ocupar de forma mais consciente esses belos locais que a natureza nos
oferece.
Foram retirados lixos pró-

ximos a ponte, na margem
direita da parte superior da
cachoeira, no paredão da
queda d’água, nas duas margens na parte inferior da cachoeira e também de dentro
do rio pelos mergulhadores.
A diversidade de lixo retirado
assustou tanto os voluntários
quanto quem aproveitava o
dia naquele local; tinha pneu,
sucata de churrasqueira, garrafas pets e de vidro, latas de
cerveja, plástico de sacolas
de salgados e biscoitos.
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Grupo protesta contra proibição da vaquejada
Assim como em todo o Nordeste, a atividade é bastante comum no município de Formosa
FOTOS: Janderson Leite

Protesto de vaqueiros, representantes
de fazendas locais e de trabalhadores
de vaquejada ocorreu na BR 135
Cheilla Gobi

C

om intuito de defender
a prática da vaquejada,
– uma atividade competitiva no qual os vaqueiros têm
como objetivo derrubar o boi
puxando o animal pelo rabo,
um protesto de vaqueiros,
representantes de fazendas
locais e de trabalhadores de
vaquejada ocorreu na BR 135,
na manhã do dia 11/10, em
Formosa do Rio Preto, Oeste
da Bahia. A manifestação é
contrária à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF),
que proibiu a atividade no estado do Ceará.
Assim como em todo o Nordeste, a atividade é bastante
comum no município de Formosa e é realizada todos os
anos no Parque Major Leopoldo, uma das mais tradicionais
festas do Oeste baiano.
Na última quinta-feira (6), o
Supremo considerou que a atividade causa sofrimento aos
animais e derrubou a lei que
regulamentava a vaquejada
no estado. Apesar de se referir ao Ceará, a decisão servirá
de referência para todo o país,
sujeitando os organizadores a
punição por crime ambiental
de maus-tratos a animais.
Caso algum outro estado
tenha legalizado a prática,
outras ações poderão ser
apresentadas ao STF para derrubar a regulamentação.
O presidente da Associação
de Vaquejadas da Bahia, Valmir Velozo, disse ao G1, que
o grupo está preocupado com
a possibilidade de proibição
da prática no estado, após a
decisão do Supremo no Ceará. Segundo ele muita gente
depende desses eventos no
estado e no Brasil. “No Brasil,
são 720 mil empregos. São
120 mil diretos e 600 mil indiretos”, avalia.
Ele afirma que o esporte já

A vaquejada
representa
a família
nordestina,
e o amor que
possuímos
pelo cavalo e
pelo boi. Estou
muito triste e
com medo de
que realmente
acabem com
nossa cultura”
Palloma Vitória Lima
vaqueira

adota medidas de proteção
aos animais. “O esporte evoluiu bastante. Nós hoje temos
medidas para evitar qualquer
tipo de maus-tratos a animais,
como areia de pista, local para
alimentação, sombreamento,
veterinários de plantão para
boi e para cavalo. Então, temos como provar que, hoje,
praticamente os maus-tratos
inexistem na vaquejada”, defende.
Para a vaqueira Palloma
Vitória Lima, a vaquejada representa um dos sentimentos
mais bonitos que o nordestino
pode sentir. “É a partir dela
que várias famílias tiram seu
sustento, assim como a minha.
Meu pai Zé do Pinto construiu
a nossa casa e sempre nos
sustentou a partir do dinheiro
que ele ganhava para montar
em cavalos, prêmios que ele
ganhava e tudo mais relacionado a vaquejada”, contou.

Sobre essa discussão sobre
a proibição do esporte, Palloma acredita que deveriam
procurar saber mais a respeito do que é a vaquejada
atualmente. “Existem regras
feitas pela Abvaq que protegem principalmente o bem
estar animal. Os animais que
envolvem a vaquejada, tanto o
cavalo quanto o boi, recebem
tratamento especial e cuidados. Acredito que mais de
90% daqueles que criticam,
não tem ideia do significa a

vaquejada”, desabafou a vaqueira, destacando ainda a
importância da atividade em
sua vida. “A vaquejada representa a família nordestina, e
o amor que possuímos pelo
cavalo e pelo boi. Estou muito triste e com medo de que
realmente acabem com nossa
cultura, e com mais de 600 mil
empregos diretos e indiretos
que são gerados por ela”, lamenta Palloma.
O deputado estadual Eduardo Salles, autor da lei que

regulamenta as vaquejadas
e cavalgadas na Bahia, sancionada pelo governador Rui
Costa em novembro de 2015,
o deputado estadual Eduardo
Salles classificou de “irresponsáveis” as declarações de
quem afirma que a tradição
está proibida no Estado após
a decisão do STF (Superior Tribunal Federal) ocorrida nesta
quinta-feira (6).
“É fundamental esclarecer
que o STF declarou inconstitucional exclusivamente a lei
do Ceará, que era genérica e
possui apenas seis artigos”,
explica Eduardo Salles. “A
nossa foi feita em parceria
com a ABVAQ (Associação
Brasileira de Vaquejada) e

EDITAL

possui 13 artigos, que garantem a segurança e o bem-estar dos animais”, acrescenta o
parlamentar.
A lei baiana proíbe a participação em vaquejadas e cavalgadas de qualquer animal que
possua ferimentos com sangramentos e de bois com chifres pontiagudos, que podem
oferecer riscos aos competidores e cavalos. O projeto ainda garante o uso obrigatório
de equipamentos de segurança pelos competidores e veta
o uso de arreios que possam
causar danos à saúde dos animais. “Existe uma lei na Bahia
e ela está em vigor. A decisão
do STF não afeta nosso Estado”, garante Eduardo Salles.
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Conheça os prefeitos eleitos
nas cidades da região Oeste
Veja quem venceu eleição em 33
cidades. Prefeitos e vereadores
vão administrar municípios até
dezembro de 2020
Ana Cedro

M

ilhares de eleitores foram às urnas no dia
(2/10) para eleger os
novos representantes políticos
em 33 cidades da região Oeste
da Bahia. Conheça os prefeitos eleitos nos municípios de
Barreiras, Luís Eduardo Magalhães, São Desidério, Formosa do Rio Preto, Riachão das
Neves, Santa Rita de Cássia,
Mansidão, Buritirama, Angical,
Cristópolis, Cotegipe, Wanderley, Baianópolis, Catolândia,
Ibotirama, Barra, Santa Maria
da Vitória, Muquém do São
Francisco, Brejolândia, Canápolis, Cocos, Coribe, Correntina, Jaborandi, Santana, São
Félix do Coribe, Serra Dourada,
Tabocas do Brejo Velho, Para-

Confira a lista de prefeitos eleitos no Oeste
BARREIRAS

Zito Barbosa (DEM) 36.186
votos
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

tinga, Sítio do Mato, Bom Jesus da Lapa, Morpará e Serra
do Ramalho. Desses, apenas
seis municípios conseguiram
reeleger seus gestores, Mansidão, Brejolândia, Ibotirama,
Muquém do São Francisco,
Catolândia, Coribe, Correntina, Jaborandi e Bom Jesus da
Lapa.
Com 10 prefeitos eleitos o PP
– Partido Progressista é o maior
vencedor do Oeste, apesar de
ter perdido redutos importantes como a Barra, Barreiras e
Luís Eduardo Magalhães.
Na somatória dos colégios
eleitorais a vitória do PP também é minimizada. O PR, com
cinco prefeitos, e o PSDB, o
PT e o DEM, este vencedor no
maior colégio eleitoral, fizeram
três prefeitos cada um.

Oziel Oliveira (PDT) 18.825
votos

ANGICAL

SANTA MARIA DA VITÓRIA

SÃO FELIX DO CORIBE

CRISTÓPOLIS

MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO

SERRA DOURADA

Gilsão (DEM) 3.844 votos
Gilson da Farmácia (PSD)
5.183 votos
COTEGIPE

Zé Carlos (PP) 11.915 votos

Márcia Sá Teles (PP) 4.893
votos

FORMOSA DO RIO PRETO

WANDERLEY

SÃO DESIDÉRIO

Termosires Neto (PRB)
8.897 votos
RIACHÃO DAS NEVES

Miguel Crisóstomo (DEM)
8.739 votos
SANTA RITA DE CÁSSIA

Romualdo Setúbal (PP)
9.504 votos
MANSIDÃO

*Ney Borges (PP) 5.152
votos
BURITIRAMA

Dedê (PP) 5.613 votos

Fernanda Sá Teles (PP)
4.412 votos
BAIANÓPOLIS

Jandira Xavier (PSD) 5.661
votos
*CATOLÂNDIA

Pimentel Ataide (PT) 1.641
votos
*IBOTIRAMA

Terence Lessa (PT) 7.373
votos
BARRA

Deonísio (PSDB) 13.948
votos

Renatinho (PP) 9.860 votos
Márcio Mariano (PP) 3.908
votos
BREJOLÂNDIA

*Mazin (PR) 3.595 votos

Chepa Ribeiro (PP) 4.848
Milton Frota (PT) 6.416
BOM JESUS DA LAPA

Eures Ribeiro (PSD) 24.589
VOTOS

CANÁPOLIS

Myriam (PR) 4.345 votos
COCOS

Dr. Marcelo (PR) 6.167 votos
CORIBE

*Manuel Rocha (PR) 6.521
votos
CORRENTINA

*Ezequiel Barbosa (PSDB)
9.217
JABORANDI

*Assuéro Alves (PSDB)
4.153 votos
SANTANA

Marcão (PP) 9.690 votos

TABOCAS DO BREJO VELHO

Beto (PR) 4.656 votos
PARANTINGA

Marcel Carneiro (PT) 9019
votos
SÍTIO DO MATO

Cássio Corsino (PP) 1888
votos
MORPARÁ

Lelei (PT) 3.176 votos
SERRA DO RAMALHO

Ítalo Rodrigues (PSD) 7751
votos

No Oeste da Bahia, quatro mulheres são eleitas prefeitas
Das 33 cidades do Oeste do estado, 11 delas apresentaram mulheres candidatas nas eleições majoritárias
FOTOS: REPRODUÇÃO

Cheilla Gobi

O

Fernanda Sá Teles

Márcia Sá Teles

Jandira Xavier

Protesto de vaqueiros, representantes
de fazendas locais e de trabalhadores
de vaquejada ocorreu na BR 135

número de mulheres eleitas na Bahia nas eleições
municipais deste ano
caiu 12,5%, se comparado
com o pleito de 2012. De acordo com um levantamento feito
pelo G1, por meio de dados
colhidos no sistema de candidaturas do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), aponta que o
estado terá 56 prefeitas a partir de 2017. Em 2012, o número foi de 64.
Das 33 cidades do Oeste do
estado, 11 delas apresentaram candidatas nas eleições
majoritárias, mas apenas quatro elegeram no dia 2 de outu-

bro uma mulher para assumir
a prefeitura nos próximos quatro anos.
Na votação deste ano, foram
eleitas prefeitas nos municípios de Cotegipe, Márcia Sá
Teles (PP); Wanderley - Fernanda Sá Teles (PP); Baianópolis - Jandira Xavier (PSD) e
Myriam de Oliveira (PR) em
Canápolis.
Ao todo, foram eleitos na
votação deste ano, 414 prefeitos. Deste total, 359 foram
homens. O número corresponde a 87,5% de todos os candidatos que venceram os pleitos
municipais do estado. Com 56
eleitas, as mulheres vão ocupar 13,5% das vagas em toda

a Bahia.
Para a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Gorete Pereira (PR-CE), a (Lei
12.034/09) que obriga os
partidos e coligações a preencherem no mínimo 30% das
candidaturas com mulheres
não está sendo suficiente para
garantir que as mulheres cheguem ao poder.
Ela defende a reserva não
de candidaturas, mas de vagas
efetivas, por meio da aprovação da PEC 134. “Aumentando as vagas para mulheres
no Parlamento, automaticamente isso terá um reflexo no
Executivo, porque elas vão ter

mais visibilidade, isso vai ‘empoderá-las’ mais para ir para o
Executivo”, disse.
Para a coordenadora da
bancada feminina na Câmara,
deputada Dâmina Pereira (PMN-MG), também destacou que
o principal projeto da bancada
é garantir uma cota de “cadeiras efetivas para as mulheres”.
Ela acredita que faltam incentivos para a participação feminina na política e disse que o
resultado das candidatas nas
eleições ainda deixa a desejar.
“Apesar de sermos a maioria
da população, a maioria do
eleitorado, ainda somos uma
minoria ocupando cargos públicos”, afirmou.

Família Sá Teles elege prefeitos em três cidades do Oeste
Das 33 cidades do Oeste do estado, 11 delas apresentaram mulheres candidatas nas eleições majoritárias
REPRODUÇÃO

Ivo Silva

A

família Sá Teles elegeu
neste domingo, 2 de outubro, três prefeitos no Oeste da Bahia, Márcia Sá Teles em
Cotegipe, Gilson da Farmácia
em Cristópolis e Fernanda Sá
Teles em Wanderley.
Em Cotegipe, a prefeita eleita Márcia Sá Teles do PP foi vitoriosa com 4.893 votos, contra
4.434 votos do segundo colocado. Depois de 40 anos um
candidato da oposição vence

Fernanda, Gilson e Márcia

a eleição para prefeito de Cristópolis, Gilson da Farmácia do
PSD, que é esposo de Márcia
Sá Teles, foi prefeito eleito com
5.183 votos, mais de 445 votos
a frente do segundo colocado
na eleição local. Já em Wanderley, considerada uma das cidades mais importantes do Oeste
da Bahia, por sua forte agropecuária, a disputa se deu entre
duas mulheres e Fernanda Sá
Teles, irmã de Márcia, ambas,
filhas do ex-prefeito de Cotegipe Antônio Sá Teles, foi eleita

com 4.412 votos, se tornando a
primeira prefeita de Wanderley.
Há quem questione a conquista de várias prefeituras
pela família Sá Teles, mas isso
só evidencia a força política do
grupo e do sobrenome dessa
família tradicional, que tem
trabalho provado eficiência de
governo. Vale ressaltar que a
conquista destas três vitórias
se deu principalmente ao planejamento e a competência de
gestão pública já comprovada
em outrora.
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Zito Barbosa é eleito prefeito em Barreiras
ascom

Da redação

Z

ito Barbosa – DEM, 56
anos, foi eleito prefeito de
Barreiras, Oeste da Bahia,
para o pleito 2017/2020. Prefeito por três vezes na vizinha
cidade de São Desidério, Zito
Barbosa concorreu pela primeira vez em Barreiras nas
eleições de 2012 e ficou no
segundo lugar com 22.601
votos, perdendo para o atual
prefeito por uma diferença de
507 votos.
Na eleição deste ano Zito
Barbosa venceu com larga
margem sobre os dois concorrentes, obtendo 36.186 votos
(49,67%), contra 19.187 votos (26,34%) de Antônio Henrique de Souza Moreira (PP),
atual prefeito do município
e 17.475 votos (23,99%) de
Carlos Tito Marques Cordeiro
(PSDB), presidente da Câmara de vereadores. Na chapa
majoritária Zito Barbosa teve

apoio da vereadora Karlucia
Macedo, que abdicou de seu
cargo no legislativo barreirense para ser sua vice.
Pesquisas apontaram que
a vitória seria acentuada e foi
confirmada quando Zito Barbosa venceu com a maior diferença da história política de
Barreiras, foram 16.999 votos
entre ele e o segundo colocado, Antônio Henrique (PP).
Biografia
João Barbosa de Souza Sobrinho, conhecido popularmente como Zito, é natural
de Barreiras. É formado em
Engenharia 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. Zito Barbosa
concorreu pela primeira vez
em Barreiras nas eleições de
2012 e ficou no segundo lugar.

Vitória histórica de Zito, frente aos seus concorrentes

Câmara de Barreiras renova 52, 6% dos atuais vereadores
Sem nenhum vereador do PT, o corpo parlamentar da Câmara Legislativa de Barreiras é definido
Ana Cedro

B

arreiras, no Oeste da
Bahia, elegeu no dia 02
de outubro, os vereadores que irão representar a população na Câmara Municipal
de Vereadores, nos próximos
quatro anos.
Menos da metade dos
atuais vereadores de Barreiras
foi reeleita nas eleições 2016,
pois dos atuais 19 vereadores,
apenas 09 foram reeleitos.
Com isso, a Câmara Municipal
terá renovação de 52, 6%.
Entre os três mais votados,
o primeiro e o segundo são da
atual composição; Dra. Graça
(PTB) – 2.398 votos e B.I. (PP)
– 1.900 votos. Já Cézar da Vila
(PTdoB) que estreia, conquistou a terceira posição como
o mais votado este ano, com
1.836 votos.
Mas, afinal de contas, o que

faz um vereador? Ao vereador
cabe elaborar as leis municipais e fiscalizar a atuação do
Executivo, no caso o prefeito.
São os vereadores que propõem, discutem e aprovam as
leis a serem aplicadas no município. Entre essas leis está
a lei orçamentária anual, que
define onde deverão ser aplicados os recursos provenientes dos impostos pagos pelos
munícipes. Também é dever do
vereador acompanhar as ações
do Executivo, verificando se
estão sendo cumpridas as metas de governo e se estão sendo atendidas as normas legais.
Agora que você já sabe as
atribuições de um vereador,
conheça todos os 19 vereadores que ocuparão a Câmara
Municipal de Barreiras pelos
próximos quatro anos com início em 01 de janeiro de 2017 a
31 de dezembro de 2020.
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Veja a composição da Câmara para o pleito 2016/2020
01 – Dra. Graça (PTB) – 2.398 votos (3,26%)
02 – B.I. (PP) – 1.900 votos (2,58%)
03 – Cézar da Vila (PTdoB) – 1.836 votos (2,49%)
04 – Dr. José Barbosa (PSC) – 1.699 votos (2,31%)
05 – Eugênio (PMDB) – 1.617 votos (2,20%)
06 – João Felipe (PTB) – 1.445 votos (1,96%)
07 – Vivi Barbosa (PCdoB) – 1.326 votos (1,80%)
08 – Sobrinho (PPL) – 1.313 votos (1,78%)
09 – Irmã Silma (PRB) – 1.248 votos (1,69%)
10 – Almery Messias (DEM) – 1.197 votos (1,63%)
11 – Carlos Costa (PHS) – 1.132 (1,54%)
12 – Eurico Queiroz (PRB) – 1.080 votos (1,47%)
13 – Beza (PSL) – 1.068 votos (1,45%)
14 – Gilson Rodrigues (DEM) – 1.056 votos (1,43%)
15 – Carlão (PP) – 1.054 votos (1,43%)
16 – Hipólito (PTC) – 982 votos (1,33%)
17 – Otoniel (PDT) – 934 votos (1,27%)
18 – Nereu do Gás (REDE) – 754 votos (1,02%)
19 – Marcos Reis (PSDB) – 696 votos (0,95%)
Permanecem na Câmara para mais um mandato
01 – Dra. Graça (PTB) – 2.398 votos (3,26%)
02 – B.I. (PP) – 1.900 votos (2,58%)
03 – Vivi Barbosa (PCdoB) – 1.326 votos (1,80%)
04 – Eurico Queiroz (PRB) – 1.080 votos (1,47%)
05 – Beza (PSL) – 1.068 votos (1,45%)
06 – Gilson Rodrigues (DEM) – 1.056 votos (1,43%)
07 – Carlão (PP) – 1.054 votos (1,43%)
08 – Hipólito (PTC) – 982 votos (1,33%)

09 – Otoniel (PDT) – 934 votos (1,27%)
Os veteranos que retornam à casa
01 – Sobrinho (PPL) – 1.313 votos (1,78%)
02 – Irmã Silma (PRB) – 1.248 votos (1,69%)
Os estreantes
01 – Cézar da Vila (PTdoB) – 1.836 votos (2,49%)
02 – Dr. José Barbosa (PSC) – 1.699 votos (2,31%)
03 – Eugênio (PMDB) – 1.617 votos (2,20%)
04 – João Felipe (PTB) – 1.445 votos (1,96%)
05 – Almery Messias (DEM) – 1.197 votos (1,63%)
06 – Carlos Costa (PHS) – 1.132 (1,54%)
07 – Nereu do Gás (REDE) – 754 votos (1,02%)
08 – Marcos Reis (PSDB) – 696 votos (0,95%)
Os que deixam a casa a partir de 1º de janeiro de 2017
01 – Alcione Rodrigues (PHS) – 1.020 votos (1,39%)
02 – Núbia (PP) – 955 votos (1,30%)
03 – Rui Mendes (PSL) 944 votos (1,28%)
04 – Marileide Carvalho (DEM) – 806 votos (1,09%)
05 – Digão Sá (PSDB) – 679 votos (0,92%)
06 – Lúcio (DEM) – 528 votos (0,72%)
07 – Tito (que foi candidato a prefeito pelo PSDB e recebeu
17.475 votos (23,99%)
08 – Karlúcia Macedo (que foi candidata a vice-prefeita e
eleita com 36.186 votos (49,67%)
09 – Célio Akama (que não se candidatou à reeleição)
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Polícia Militar lança Operação Safra 2016-17
A nova edição da Operação Safra, em Barreiras, contará com um efetivo policial de
aproximadamente 100 homens. Durante seis meses e meio, eles devem percorrer mais de
mil propriedades rurais, somando 2,25 milhões de hectares cultivados
Ascom Aiba

P

elo terceiro ano consecutivo, a Polícia Militar da
Bahia, através do Comando de Policiamento da Região
Oeste, do Comando de Policiamento Especializado, da
Cipe Cerrado e 3ª Companhia
de Polícia Rodoviária, realiza
a Operação Safra no Oeste
baiano. Desde o último dia 01
de outubro, o policiamento na
região foi reforçado, e as estradas e propriedades rurais
passaram a ser monitoradas.
As patrulhas já iniciaram as
blitz e visitas às unidades produtivas, a fim de coibir o índice
de assaltos no campo, já que
nesta época do ano aumenta

A Polícia Militar da Bahia realiza a Operação Safra no Oeste baiano
consideravelmente o número
de ocorrências nestas áreas.
A nova edição da Operação
Safra (2016-2017), lançada
no dia 4/10, em Barreiras,
contará com um efetivo poli-

cial de aproximadamente 100
homens. Durante seis meses
e meio, eles devem percorrer
mais de mil propriedades rurais, somando 2,25 milhões
de hectares cultivados. Para

tanto, serão utilizadas viaturas na patrulha terrestre e um
helicóptero estará de prontidão em sua base para decolar
e fazer a varredura aérea, caso
seja necessário.
“O objetivo da Operação Safra é intensificar as ações de
policiamento, principalmente
nos rincões mais distantes,
sem interromper as ações rotineiras realizadas nos 12 municípios que fazem parte da
operação no oeste da Bahia”,
afirmou o subcomandante geral da Polícia Militar da Bahia,
Cel. Antônio Reis.
Além de levar mais segurança às comunidades agrícolas,
permitindo que o agricultor
possa cuidar do plantio sem o

temor de sofrer qualquer tipo
de violência, a ação da Polícia
Militar também dará apoio ao
trabalho da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia
(Adab) no controle fitossanitário e no trânsito de produtos
e defensivos agrícolas.
“A Operação Safra reforça
ainda mais o trabalho de defesa que realizamos ao longo
do ano, porque entendemos
que o controle feito na área de
produção deve ser estendido
à comercialização e ao transporte dos produtos”, disse o
diretor geral da Adab, Marco
Antônio Tavares.
O presidente da Associação
de Agricultores e Irrigantes da
Bahia (Aiba), Júlio Cézar Bu-

sato, destacou os benefícios
da Operação para todas as
cidades do oeste da Bahia. “O
fato de reforçar o policiamento nas estradas, aumentando
o número de abordagens, proporciona mais tranquilidade
aos moradores da região como
um todo”, frisou.
A Aiba apoia a Operação
Safra na parte logística, para
que esses policiais, quando
estiverem no campo, tenham
todo o amparo possível para
a realização das ações. Além
disso, a entidade orienta seus
associados a facilitarem o trabalho do efetivo, designando
funcionários para recepcionar
as patrulhas e fornecer as informações solicitadas.

Municípios do Oeste são contemplados com novas viaturas
A chegada dos veículos à região faz parte da renovação da frota da Polícia Militar, que
deve receber em todo território baiano 1,4 mil carros

FOTOS: ascom

Cheilla Gobi

P

ara reforçar a segurança pública no Oeste da
Bahia, o governador do
Estado, Rui Costa destinou no
mês de setembro, aos municípios de Baianópolis, Brejolândia, Cotegipe e Wanderley
novas viaturas para a Polícia
Militar.
A chegada dos veículos à
região faz parte da renovação
da frota da Polícia Militar, que
deve receber em todo território baiano 1,4 mil carros. De
acordo com o governador, o
investimento na aquisição de
novas viaturas serve de apoio
e estímulo às forças de segurança do Estado para a otimização do exercício de suas
funções.
“Estamos no processo de renovação das viaturas da polícia. Isso melhora as condições
de trabalho de nossos policiais, o que representa uma
maneira de contribuir para o
fortalecimento da segurança
pública. Eles vão estar mais

Os municípios de Baianópolis, Brejolândia, Cotegipe e Wanderley foram contemplados com viaturas
entusiasmados tendo equipamentos mais modernos para
converter o entusiasmo em
ações”, afirmou Rui.
Em Baianópolis, o Coronel
Paulo Salomão, comandante
do Comando de Policiamento da Região Oeste (CPRO),
o Major Fábio – Comandante
83ª CIA PM, Aspirante Santana – Comandante dos Pelotões

Baianópolis e Cristópolis, e o
Sagento Balbino entregaram
em ato simbólico a viatura
para o 4º Pelotão de Baianópolis ao Secretário Municipal
de Administração João Francisco de Souza, representando
o município de Baianópolis.
Em Brejolândia, o chefe de
gabinete, Adailton Castro e o
secretário de Administração,

Joanino Teixeira participaram
do ato de entrega da chave
da viatura e destacaram a
importância desse novo equipamento no combate da criminalidade com intuito em
proporcionar segurança a população do município. .
O Governo do Estado destinou uma nova viatura também
ao município de Cotegipe, que

foi entregue à chefe de gabinete, Solange Silveira Passos Crisóstomo. “É mais uma
grande conquista para o povo
de Cotegipe, que será de fundamental importância para a
segurança de nosso município”, enfatizou Solange Crisóstomo.
O prefeito de Wanderley,
José Conceição dos Santos

também agradeceu a viatura destinada ao município de
Wanderley. “A viatura auxiliará
nos trabalhos da guarnição,
gerando mais segurança para
a população. É mais uma grande conquista para o povo de
Wanderley, que será de fundamental importância para o
nosso município”, afirmou o
prefeito.
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Expositores da Bahia Farm Show já
garantem 40% dos espaços da feira
A Bahia Farm Show 2017 acontecerá de 30 de maio a 03 de junho, em Luís Eduardo
Magalhães, mas os expositores já garantem seus espaços
FOTOS: ascom

Entre os atrativos para o expositor que traz seus produtos e serviços para o evento estão o nível de organização da Feira e a presença de visitantes

Ascom Aiba

A

maior feira de tecnologia
agrícola e negócios do
Norte-Nordeste e também do Matopiba, a Bahia
Farm Show, já está com 40%
dos espaços garantidos por
expositores que estiveram no

evento em 2016, comprovando que a feira se firma a cada
ano como o melhor lugar para
fazer bons negócios.
E é justamente a facilidade
de realizar bons negócios que
tem atraído novos expositores
para a feira. “Até o momento,
a prioridade da venda dos es-

paços é para os expositores
que estiveram na 12ª edição.
A partir do dia 20 de setembro, os espaços passam a ser
disponibilizados para novas
empresas e já temos uma lista
de espera para 2017”, pontuou Regiane Oliveira, coordenadora comercial da Bahia

Farm Show.
Entre os atrativos para o expositor que traz seus produtos
e serviços para o evento estão
o nível de organização da Feira e a presença de visitantes
que sabem exatamente o que
querem e que vão para realizar negócios. Por estes moti-

vos, a Bahia Farm Show 2016
surpreendeu, contrariando o
cenário da crise econômica
nacional e o longo período de
estiagem que afetou a safra
do Oeste baiano, superando
as expectativas ao atingir R$
1,014 bilhão em vendas alcançado pelos 200 expositores

presentes, além de registrar
um público de mais de 60.113
pessoas.
Realizada pela Associação
de Agricultores e Irrigantes
da Bahia (Aiba), a Bahia Farm
Show 2017 acontecerá de 30
de maio a 03 de junho, em
Luís Eduardo Magalhães (BA).

Com 70% das obras concluídas, a previsão é que
a Base do Graer seja entregue ainda este ano
FOTOS: ascom

Ascom Aiba

C

om 70% das obras concluídas, começa a contagem regressiva para
inauguração da nova Base
Avançada do Graer – Grupo
Aéreo da Polícia Militar –, em
Barreiras. A previsão é que a
unidade seja entregue ainda
este ano, conforme anunciado, pelo comandante geral da
Polícia Militar da Bahia, coronel PM Anselmo Alves Brandão, que esteve no canteiro de
obras para conhecer as instalações.
A visita foi guiada pela assessora da presidência da
Associação de Agricultores
e Irrigantes da Bahia (Aiba),
Rosi Cerrato, e pela Comissão
Especial da Polícia Militar,
formada pelo coronéis-PM
Lázaro Raimundo Monteiro e

Paulo Salamão, e pelos majores Jailson Amâncio, da Cipe
Cerrado; e Jean Fábio Wartman, da PRE.
A Base do Graer está sendo erguida em uma área de
aproximadamente 1.500m²,
vizinha ao Aeroporto de Barreiras. A unidade vai dispor de
um hangar medindo 322m²,
que será utilizado para abrigo de duas aeronaves. Além
disso, de toda estrutura para
alojar o comando que irá operá-la. Assim, o projeto contempla, ainda, sala de manutenção das aeronaves, sala de
administração, almoxarifado,
estacionamento para cerca de
25 veículos, depósito de inflamáveis, sala de capacitação,
alojamento masculino e feminino para um efetivo militar
de até 30 pessoas, banheiros,
refeitório, área de convivên-

cia, sala de ginástica, entre
outros espaços.
“Estou impressionado com
o andamento da obra, bem
como com a dimensão das
instalações operacionais e do
alojamento. É maior do que o
que prevíamos”, disse o Comandante.
A obra é fruto de uma parceria bem sucedida firmada
entre a Aiba e o governo do
Estado, por meio da Secretaria Estadual de Infraestrutura
(Seinfra), onde estão sendo
investidos cerca de R$ 4,3 milhões, com recursos oriundos
do Programa para o Desenvolvimento do Agronegócio (Prodeagro). A nova base do Graer
vai auxiliar o patrulhamento
urbano, rural, ambiental e de
fronteiras, além de promover
ações de inteligência em todo
o oeste baiano.

A visita foi guiada pela assessora da presidência da Aiba e pela Comissão Especial da Polícia Militar
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BARREIRAS/BA,
11 de setembro a 11
de outubro/2016
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