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EDITORIAL

JAYME
MODESTO

Só falta duelo de toga
e espada na Praça dos
Três Poderes
POLÍTICA É uma palavra de
origem Grega, relacionada
com “Pólis” que significa cidade, portanto, ‘político’ é
quem deve cuidar da cidade
e do bem estar do povo. Essa
relação da política e seu real
sentido vêm gerando revolta,
repugnância e vergonha, ao
constatarmos a conduta da
maioria dos políticos brasileiros.
Precisamos parar de nos
enganar e ficar repetindo a
todo o momento que pelo
menos as instituições estão
funcionando. Não estão! Se
estivessem, não teríamos
chegado a este ponto de confronto de “Gato e Rato”, entre
os três poderes da República.
Lamento dizer, mas o fato
é que o Executivo não governa, o Legislativo não legisla
e o Judiciário não julga (com
exceção do juiz Sérgio Moro),
que mesmo sob pressão dos
delinquentes deputados, senadores e outros bandidos,
vem alimentando a esperança dos brasileiros, mas pelo
andar da carruagem, logo estará indo para a degola.
Se cada poder se limitasse,
a cumprir seu papel, não estaríamos vivenciando a maior
e vergonhosa crise institucional da nossa história, da nossa república de bananas.
Os três poderes estão agindo de forma vergonhosa e
ultrapassando os limites do
bom senso, da tolerância e
ficando aquém das suas obrigações constitucionais.
É isso que está levando a
um perigoso clima de guerra,
o qual estamos assistindo,
com um poder desafiando o
outro, agora só falta um duelo
oficializado da toga e espada
na Praça dos Três Poderes.
O melhor exemplo de que
está tudo fora dos trilhos, foi
quando os interlocutores do
presidente da República e
do Senado negociaram com
os ministros do Supremo Tribunal Federal um acordão
para salvar a pele de Renan
Calheiros, um bandido de

carteirinha, que responde 12
processos e é réu no Supremo Tribunal Federal. Uma
desmoralização para o poder
judiciário.
Agora, o Judiciário está
no centro do confronto e os
imbecis que estão, clamam
pela volta dos militares, resta
a decepção, pois os mesmo
estão assistindo tudo sem dar
o menor sinal de que querem
novamente tomar o poder
dessas ratazanas, para botar
ordem na casa. Pelo visto,
querem distância desta confusão. Ainda bem!
Entenda porque salvaram
Renan: a ideia foi mobilizar o
governo, afim de que intercedesse no impasse, alegando
a tal governabilidade, além
disso, a saída de Renan poderia atrasar a aprovação da
proposta de congelamento
dos gastos públicos por até
20 anos. Só que o acordão colocou o Brasil contra Brasília.
O chato de envelhecer é
que a gente lembra muita coisa e não consegue se espantar com mais nada. A democracia, brasileira, não merece
este fim. Não merece esses
“homens públicos” que apequenaram os três poderes, no
limite da irresponsabilidade,
mandando às favas os escrúpulos a ética e deixando as
instituições em frangalhos.
O certo mesmo é que os políticos estão iguais a “baratas
tontas”. Buscam a salvação.
São todos “farinha do mesmo
saco”, aliás, do mesmo esquema. Michel Temer, Aécio, Jucá
ou Caju, Boca Mole, feia, caranguejo, índio entre outros
pseudônimos. Todos eram sócios das empresas públicas,
como Petrobras, BNDS, entre
outras e da mesma corrupção
comandada por Lula, Dilma e
suas ratazanas.
Agora querem se unir contra
o Juiz Sergio Moro e a possibilidade de união desses delinquentes corruptos é enorme e
nos assusta, vale tudo para se
salvarem. Se eles se unirem,
adeus Lava Jato.
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NOTAS
TCM rejeita contas da Prefeitura
de Santa Maria da Vitória
O Tribunal de Contas dos
Municípios (TCM) rejeitou
as contas da Prefeitura de
Santa Maria da Vitória, referentes ao ano de 2015,
sob a gestão de Amário dos
Santos Santana, o Padre
Amário, por extrapolar nos
gastos com pessoal, aplicando 63,92% das receitas.
Além disso, o Tribunal acusa o gestor de não aplicar o
percentual mínimo de 25%
na área de educação, utilizando, somente, 23,58%.
O TCM registrou, ainda, a
ausência de comprovação
do recolhimento integral de
multa imposta pelo TCM. O
gestor foi multado em R$15
mil e em R$21.600,00 – valor correspondente a 12%
de seus subsídios anuais.

Os conselheiros Raimundo
Moreira e Paolo Marconi votaram por uma multa ainda
maior, de 30% do seus subsídios, mas foram vencidos.
O prefeito deverá ainda ressarcir aos cofres municipais
a quantia de R$10 mil, com
recursos pessoais.
Além de Santa Maria da
Vitória, o TCM rejeitou as
contas das gestões municipais em Jiquiriçá, Mascote,
Santanópolis, São Domingos e São José da Vitória,
também referentes ao ano
de 2015. Todas as contas
tiveram como motivo principal da rejeição o descumprimento do índice de 54%
para despesas com pessoal
estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Petrobras aumenta em
8% preço da gasolina
A Petrobras reajustou no
dia (6/12) em 8,1% o preço da
gasolina em suas refinarias.
Também foi aumentado hoje
o preço do diesel em 9,5%. A
decisão foi tomada durante
reunião do Grupo Executivo
de Mercado e Preços da estatal, com base na nova política
de preços da empresa, que
prevê pelo menos uma revisão a cada 30 dias.
O aumento de preços afeta diretamente as distribuidoras de combustível, que
podem repassar ou não o valor aos consumidores finais.

Segundo a Petrobras, caso o
reajuste nas refinarias seja
repassado
integralmente
ao consumidor, o preço da
gasolina nas bombas deve
aumentar 3,4% ou R$ 0,12
por litro, em média. Já no
diesel, o aumento do preço
final pode chegar a 5,5%, ou
0,17% por litro.
O reajuste dos combustíveis nas refinarias foi decidido, de acordo com a Petrobras, devido ao aumento
observado nos preços do petróleo e derivados e a desvalorização da taxa de câmbio.

Ministério aponta 1,1 milhão de
irregularidades no Bolsa Família
Um pente-fino feito pelo
Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário
(MDSA) encontrou irregularidades em 1,1 milhão
de benefícios do programa
Bolsa Família, de acordo
com a pasta. As irregularidades representam 7,9%
dos 13,9 milhões de benefícios. Em todos os casos, foi
constatado que a renda das
famílias era superior à exigida para a participação no
programa.
O ministério determinou

o cancelamento de 469 mil
dos benefícios. Nos outros
654 mil casos em que foram
encontradas irregularidades, o governo determinou a
suspensão dos pagamentos
até que sejam esclarecidos
eventuais erros no cadastro
dos beneficiários.
O Bolsa Família é voltado
para famílias em extrema
pobreza, com renda per capita mensal de até R$ 85,00,
e para famílias pobres, com
renda per capita mensal entre R$ 85,01 e R$ 170,00.

Câmara aprova em segundo turno PEC
que limita gastos públicos por 20 anos
Depois de mais de sete horas de discussão e obstrução
da oposição, o plenário da
Câmara dos Deputados aprovou na noite do dia 25/10,
em segundo turno, o texto
principal da proposta de
emenda à Constituição (PEC)
241/2016, que limita os gastos públicos pelos próximos
20 anos à correção da inflação do ano anterior. Foram
359 votos a favor, 116 contrários e duas abstenções. Seis
destaques ao texto apresentados pela oposição ainda
precisam ser votados.
Ao orientar os deputados
da base governista a votarem
a favor da aprovação da PEC,

o líder do governo, deputado
André Moura (PSC-SE), disse
que a limitação de gastos é
fundamental para a retomada do crescimento econômico e do emprego e para o fim
da recessão. Para que a PEC
241 seja encaminhada para
discussão e votação no Senado, os deputados precisam
agora votar os destaques ao
texto. O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), e os aliados do governo
esperam concluir a apreciação da PEC na Casa em novembro para que a proposta
seja promulgada e passe a
fazer parte da Constituição
Federal.
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NOTIFICANTE

DELTAVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Pessoa Jurídica de Direito Privado, com sede à Av. Central Comércio, 460 1º Andar – Núcleo Bandeirante, BRASILIA – DF, 71.720-510 - CNPJ – 04.702.443/0001-85
Através deste ato, fica (m) NOTIFICADO (S, AS, OS) e CONSTITUIDO (S, AS, OS)
EM MORA, na forma das leis 6.766/79 e 9.514/97, para que compareça (m) ao
escritório da NOTIFICANTE localizado no endereço: RUA JOSÉ BONIFÁCIO Nº
1632, CENTRO, BARREIRAS-BA, o (s, a, as) comprador (es, as) abaixo qualificado (a, os, as), para 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:
096.632.416-16-ADAILTON
FERREIRA GOMES; 424.614.645-53-ADALTO DE ARAUJO SOARES;
052.710.215-64-ADNELIA ALVES RODRIGUES; 704.963.745-91-AGNALDO
RIBEIRO ALVES-MAURACY PORTO GOMES ALVES; 025.245.055-88-ALEX REIS
OLIVEIRA-HIRLA DOS SANTOS PEREIRA OLIVEIRA; 041.666.099-12-ALINI
BERMUDES-ANDRE LUIZ SOARES ALBONICO; 073.967.664-43-AMANDA
VALESSA CARVALHO BARBOZA; 056.154.055-11-ANA KAROLINA SOUZA
DOS SANTOS; 665.481.605-68-ANATALIA EUGENIA BISPO-CICERO ROBERTO CLEMENTINO DOS SANTOS; 677.952.425-53-ANDRE LUIZ SILVA DOS
SANTOS; 935.600.875-20-ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA-RAIMUNDO
RONERIO BARBOSA; 899.442.165-34-ANGELA CRISTINA DE SOUZA SILVA;
273.215.093-20-ANTONIA AIGLAY SOARES DE OLIVEIRA; 007.029.075-02-ANTONIA DE FATIMA DA CRUZ; 038.279.403-62-ANTONIEL LOPES DE SOUSA;
092.488.558-06-ANTONIO DE SOUZA ATAIDES; 667.080.605-15-ANTONIO ROBERIO BARBOSA; 499.881.405-25-ARMANDO ROBERTO DA ROCHA-DERCILIA PRINCEZA DA ROCHA; 051.803.825-48-ARNALDO ANJOS DA SILVA FILHO;
036.988.265-26-BENIVALDO RIBEIRO DE CARVALHO-PATRICIA ALMEIDA DOS
SANTOS; 040.333.855-76-BRUNO DA SILVA DOURADO; 022.649.875-10-CARLA RENATA FERREIRA DAMASCENA; 052.293.645-80-CATIANE COSTA DE
OLIVEIRA; 913.288.105-34-CLAIR HORBACH; 700.854.921-08-CLECIANO
GOMES PEREIRA; 253.873.228-03-CLENE CRISTINA NOLLI DE MORAES;
024.788.341-70-CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES; 988.663.465-00-DANIEL
JOSE DE SOUZA; 729.800.525-15-DARLING JAKELINE DE FRANCA ARAUJO;
717.623.375-68-DILSON PEREIRA LACERDA-SCHIRLEY ROCHA MEDRADO;
007.343.785-99-DIOGO JOSE ARAUJO DE SOUZA; 718.094.575-72-DIRAN
DA SILVA SOUZA; 886.910.981-04-DOMINGOS MONTEIRO DE OLIVEIRA;
011.276.345-69-EDIGAR PEREIRA DA SILVA; 008.580.655-25-EDUARDO
LIMA DUARTE; 051.521.695-09-ELIANE NASCIMENTO DOS SANTOS;
014.048.935-55-ELIDA GUIMARÃES DE OLIVEIRA; 032.800.255-08-ERIK
ALCANTARA CAFE; 144.173.241-15-ERNESTO SOARES DA SILVA -MARIA ZENEIDE BARBOSA SOARES; 293.346.675-91-EULINDA DOS SANTOS SERPA;
017.423.805-30-EVANILON OLIVEIRA DE JESUS-TATIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA DE JESUS; 032.836.515-74-FABIANO DIAS DE SOUZA; 024.020.615-02-FABIO SIMON DE ALMEIDA RIBEIRO; 033.834.516-74-FERNANDO DE OLIVEIRA-LUCIONE SILVA COSTA; 002.134.645-35-FLAVIO BOMFIM MOREIRA;
022.936.485-32-FRAILANE DOROTEU DE ALMEIDA; 587.137.195-72-FRANCISCO BARBOSA SILVA NETO; 061.442.655-38-GEDSON RODRIGUES SANTOS; 463.074.601-30-GILCIMAR PEREIRA DOS SANTOS-ANETE NASCIMENTO DE SOUZA SANTOS; 062.090.705-31-GILSA NASCIMENTO DOS SANTOS;
374.040.321-72-GILSON CARVALHO DE ARAUJO-MARIA DOS SANTOS DE
ARAUJO; 000.249.355-14-ILVA NUNES RABELO; 860.035.375-07-INARIA
MARQUES SANTOS; 006.691.191-56-ISRAEL CARVALHO DE ALMEIDA;
003.393.685-43-IVANETE DA CRUZ OLIVEIRA MIRANDA; 019.213.645-30-IVONE HOZANA DE CARVALHO; 040.938.205-11-JACSON SANTOS DE CAMPOSFERNANDA PEREIRA DE CAMPOS; 015.983.895-99-JAQUELINE BOMFIM
BORGES; 531.464.505-00-JARBAS BATISTA SENA; 026.808.175-16-JEFERSON CRUZ DA SILVA; 064.270.275-65-JENEILSON OLIVEIRA MOTA;
619.440.685-20-JILENE RODRIGUES BRANDAO; 258.251.605-82-JOAO
BOSCO ALVES DE SOUZA; 301.146.169-49-JOSE DOS SANTOS-MARIA DE
JESUS BAIAO SANTOS; 007.273.531-79-JOSE RIBEIRO E SILVA NETO-KATIANE STEFANE SOARES DA CRUZ; 280.035.351-15-JOSEMAR ALVES NOGUEIRA; 004.773.915-08-JOSEMARIO JOAO E SILVA; 066.331.035-06-JOSENILSON ALVES TEIXEIRA; 001.919.415-30-JOSEVAM RODRIGUES DE
AQUINO-ELITANIA DE MENDONÇA DA SILVA; 016.840.995-01-JULIO KENNEDY DE OLIVEIRA SAITO; 011.615.825-50-LEANDRO DOS SANTOS LIMA
; 965.963.170-72-LEANDRO MENDES CABRAL -ROSA MARIA DOS ANJOS;
006.038.635-58-LEANDRO PEREIRA DO CARMO; 013.706.305-90-LENI SILVA
DA MATA PEREIRA-CLAUDIO ARAUJO PEREIRA; 044.598.865-70-LEUDIMAR
DA SILVA ALVES; 028.562.325-74-LUCIANA DOS SANTOS ALCANTARA-LAINARA HANNA BASTOS DA SILVA; 914.221.405-04-LUCIANA MARMORI PARANHOS SANTOS MARQUES; 066.544.394-30-LUIZ FERNANDO DE LIMA SILVA;
023.011.015-09-LUZIA NUNES DA SILVA; 036.923.421-95-MAGNO DA SILVA
LACERDA; 025.338.015-42-MAGNO VITURINO FELIX; 059.626.065-23-MARCELO SILVA RAMOS; 036.543.985-10-MARCIO CONSTANTINO DOS SANTOS; 041.403.135-01-MARCOS ANTONIO DOS SANTOS-JUSSARA LIMA DOS
SANTOS; 520.795.035-53-MARIA APARECIDA NUNES GOBBI-CLODOVIR
GOBBI; 918.286.005-04-MARIA DOS SANTOS LOPES; 022.978.085-77-MARIA HELENA MACEDO DA CUNHA; 031.948.365-79-MARIA JOSE SILVA
DE JESUS BARROS-MARIVALDO SANTOS BARROS; 945.964.765-00-MARINEIDE NUNES ALECRIM SOARES-FRANCISCO JUNIOR FERREIRA
SOARES; 021.248.545-85-MARLON CRUZ LINS; 134.958.365-00-MARLON MARTINS COSTA; 059.167.655-92-MICHAEL RODRIGUES LOPES;
031.212.345-01-MURILO PEREIRA DE ARAUJO; 843.764.495-04-NELICE DE
OLIVEIRA GRINALDO-JUSSINEY GONSALVES DA SILVA; 717.586.585-68-NILVANIA ALVES RODRIGUES; 060.872.665-69-ODENILDO VIEIRA DOURADO;
309.215.705-20-OLIVIA MARIA SOUZA NEVES; 020.342.785-85-OSIAS JESUS
DA SILVA -ROSICLEIDE SOUZA DE OLIVEIRA DA SILVA; 839.513.265-49-OSMAR EVANGELISTA DE MELO NETO; 041.922.455-66-OSVALDO DE SOUZA OLIVEIRA; 892.664.125-20-PAULO CESAR DE OLIVEIRA BARBOSA;
057.126.205-88-PAULO FREDERICO DA SILVA RAMOS; 092.287.986-96-PAULO PEREIRA DOS SANTOS; 086.660.624-60-QUESLEY DOS SANTOS DA SILVA;
016.841.075-39-RENATA ALVES DE OLIVEIRA; 036.227.791-52-RENATA OLIVEIRA NASCIMENTO-PEDRO ESTEVES DA SILVA JUNIOR; 041.622.765-10-RICARDO ALVES DE SOUZA; 004.001.625-04-ROBERIO VILAS BOAS FAGUNDES;
047.006.305-07-ROBERVAL AIRES DOS SANTOS-POTIRA COSTA DE SOUZA
SANTOS; 649.267.453-72-ROSA MARIA DA CONCEIÇAO; 069.610.195-52-ROSEANE SENA DA ROCHA; 019.169.565-30-ROSIENE SILVA DE LIMA;
520.112.165-91-SAMUEL DIAS DE OLIVEIRA; 262.068.705-53-SERGIO LUIZ
MAGALHAES DE ARAUJO; 262.066.175-72-SERJA MARTINS DE LISBOA-ANA SILVA DE LISBOA; 789.566.926-53-SILVIO VERISSIMO DE SOUZA;
093.209.385-04-SÔNIA MARIA DE PÁDUA FRANÇA; 976.628.955-72-SUELY
PEREIRA DE SOUZA-ADELIO REGO DA SILVA; 048.966.935-23-TAYOMARQUE DOS SANTOS DA CRUZ; 034.833.765-50-TERJESON IURY MOREIRA
DE SOUSA-ANA PAULA LIMA DA SILVA DE SOUSA; 016.138.735-73-THIAGO PEREIRA CARVALHO; 049.925.835-55-TIAGO DAMASCENA LIMA;
005.283.245-78-TIAGO MARTINS BARRETO; 044.512.855-00-TIAGO RUBENS
DE ARAUJO-JOANA D'ARC PEREIRA DOS SANTOS; 014.415.205-38-UELITON SOUZA DE MENEZES; 044.858.895-13-UILTON XAVIER PEREIRA;
384.249.755-53-VALDEMAR JOSÉ GONÇALVES-MARIA DAS DORES DO
NASCIMENTO GONÇALVES; 247.342.188-97-VALDENICE DOS SANTOS MENEZES-LOURIVAL CEZAR MENEZES; 034.065.325-60-VALDINEI OLIVEIRA
LIMA-CLEIDE DO CARMO SACRAMENTO LIMA; 010.941.725-96-VALDINEY
CARDOSO RODRIGUES; 049.508.215-55-VALDIRENE MARQUE DE SOUZA
SANTOS; 046.376.105-75-VALERIA DOS PASSOS ROCHA; 032.013.795-30-VANESSA MENDES DE QUEIROZ; 029.796.631-66-VERONICA DA SILVA OLIVEIRA SANTOS-JOSE MARCOS DE SOUZA SANTOS; 046.873.725-11-VICTOR RAINER LIMA DE SOUZA ; 992.175.035-68-VIRGILIA GONCALVES VIEIRA ARAUJO;
358.424.231-20-VIRGINIA MARIA RAMOS FERREIRA; 033.488.535-32-WAGNER SILVA DE SANTANA; 571.551.435-53-WBIRATAN MORAES MENDES.
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BOM JESUS DA LAPA

Prefeitos se unem: UPB fica com Eures Ribeiro
Levi Vasconcelos
tempopresente@grupoatarde.com.br

O

encontro dos prefeitos
baianos em Guarajuba
produziu um consenso
sobre o comando da União
dos Municípios da Bahia
(UPB): Eures Ribeiro (PSD),
prefeito de Bom Jesus da
Lapa, será o sucessor da prefeita de Cardeal da Silva, Maria Quitéria (PSB).
O potencial adversário de
Eures era o prefeito eleito de
Xique-Xique, Reinaldo Braga
Filho (PMDB), o Reinaldinho,
que pretendia fazer um contraponto como integrante da
oposição, mas prevaleceram os
argumentos de Maria Quitéria.
“Em momento de crise
como o atual, o mais sensato é
unir forças de forma suprapartidária e independente. O que

ARQUIVO JGO

está em jogo não é a supremacia de partido A ou B, e nem
governo e oposição. É a governabilidade dos municípios”.
Eures, que é aliado do senador Otto Alencar, disse que
essa será a linha seguir. “O
fundamental é assegurar os
meios para sobreviver com
decência”.
O poder de articulação do
futuro candidato lhe trouxe
apoio até de parlamentares da
oposição. O prefeito acredita
na união entre as cidades esse
é um momento crucial que o
país atravessa. “Momento de
muitas reformas políticas e
tributárias, onde o município é sempre o mais afetado.
Temos que nos unir para defender os nossos interesses.
É claro que marcharemos ao
lado do Estado e da União,
mas defendendo os municí-

pios. Por isso, não acho que
é hora de nos dividir e sim de
nos juntar e fortalecer”, afirmou o dirigente municipal.

QUEM É EURES RIBEIRO
Eures Ribeiro reelegeu-se
prefeito este ano com 78%
dos votos, num cenário em
que 73,3% ou 127 dos 204
que disputaram a reeleição
perderam. Homem que
tem uma vida pública
interessante, de origem
pobre, surgiu no cenário
lapense e baiano da base
dos movimentos sociais.
Bacharel em Direito, Eures
também foi vereador,
presidente da Câmara,
deputado estadual e hoje
governa uma das mais
importantes cidades do
estado.
Ele diz que o segredo do
sucesso é ‘não roubar e
nem deixar roubar’.

QUEM É EURES RIBEIRO
Eures Ribeiro reelegeu-se
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que 73,3% ou 127 dos 204
que disputaram a reeleição
perderam. Homem que tem
uma vida pública interessante, de origem pobre, surgiu no
cenário lapense e baiano da
base dos movimentos sociais.
Bacharel em Direito, Eures
também foi vereador, presidente da Câmara, deputado
estadual e hoje governa uma
das mais importantes cidades
do estado.
Ele diz que o segredo do
sucesso é ‘não roubar e nem
deixar roubar’.

MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO

Município é contemplado com Selo Unicef pela quarta vez consecutiva
Unicef reconhece municípios que mais avançaram em direção à garantia dos direitos de crianças
e adolescentes. Cerimônia foi realizada no dia 9 de dezembro em Salvador
REPRODUÇÃO

Cheilla Gobi

e Muquém do São Francisco
está entre os poucos municípios da Bahia contemplados
com as quatro certificações.
28 municípios da Bahia
receberam o reconhecimento internacional por seus
avanços nas áreas de Saúde,
Educação, Proteção e Participação Social em direção à redução das desigualdades que
afetam as vidas de crianças e
adolescentes.
Entre muitos outros critérios, o Unicef avaliou e
acompanhou de perto, atra-

P

ela 4ª vez, Muquém do são
Francisco é contemplado
com o Selo Unicef – Município Aprovado, uma certificação internacional conferida
pelo Fundo das Nações Unidas
para a Infância – Unicef que
reconhece municípios que
avançam na implementação
de ações, programas e políticas públicas em favor da infância e da adolescência.
O Selo Unicef está em sua
quarta edição (2013-2016)

vés de mediadores treinados
e elaboração de diagnósticos
técnicos, indicadores como
quantidade de crianças bem
nutridas e de crianças e adolescentes, dos 4 aos 17 anos,
que estão nas escolas, estudando. Além disso, foram
consideradas as ações que
as protegem da violência e de
qualquer tipo de exploração.
O prefeito Marcio Mariano
parabeniza a toda equipe do
município que se esforçou
nessa causa, sem medir esforços para melhorar a qua-

lidade de vida de crianças e
adolescentes. “Muquém do
São Francisco é contemplado
pela 4ª vez consecutiva com
a Certificação do Selo Unicef
Município Aprovado, edição
2013-2016, graças a um trabalho com muita dedicação e
responsabilidade”, disse.
O município de Muquém
recebeu o certificado Selo
UNICEF Município Aprovado
2013 – 2016, no dia 09 de dezembro, durante evento em
Salvador, no Centro Universitário Jorge Amado.

IBOTIRAMA
REPRODUÇÃO

Prefeito de Ibotirama seria um dos mais bem
pagos do país, mas recusou aumento salarial
O salário do prefeito reeleito passaria a ser de R$ 23 mil no próximo
ano, um valor considerado exorbitante para o município
Da Redação

O

prefeito de Ibotirama,
Terence Lessa (PT), renunciou ao aumento de
salário apresentado e aprovado pela Câmara de Vereadores para o próximo exercício
que elevou os salários dos
vereadores, vice-prefeito e do
prefeito. Ibotirama que está
em 27ª lugar no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
da Bahia, com uma população

estimada em 27.762 habitantes, teria a partir de janeiro de
2017, um dos prefeitos mais
bem pagos do Brasil.
O salário do prefeito reeleito
passaria a ser de R$ 23 mil no
próximo ano, um valor considerado exorbitante para uma cidade do porte de Ibotirama. Terence receberia 21,57% a mais
que o prefeito de Salvador, que
governa a quarta maior capital
do Brasil com quase 3 milhões
de habitantes.

Terence solicitou no dia
(25/10), através de ofício encaminhado à Secretaria de
Finanças de Ibotirama, que o
reajuste não fosse incluído em
seu salário. “Quero deixar bem
claro que estou renunciando
ao aumento e não tenho receio de rever posições, muito
menos de tomar atitudes que
reconheçam essa situação.
Sou uma pessoa como qualquer outra”, declarou o gestor.
Terence disse ainda ter to-

mado a decisão mais sensata,
e destacou que a sua decisão
de renunciar ao aumento foi
individual e apenas em relação ao aumento do seu salário e fez questão de frisar
que não interfere nos demais
poderes. “Estou formalmente
abrindo mão e devolvendo o
reajuste salarial. Já assinamos o documento por prazo
indeterminado para não suscitar nenhuma especulação”,
ressaltou o prefeito.

Terence Lessa , prefeito de Ibotirama
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SÃO DESIDÉRIO

Prefeito, vice-prefeito e vereadores
eleitos são diplomados em São Desidério
Foram certificados 13 vereadores, quatro suplentes, o prefeito
eleito Zé Carlos (PP) e o vice-prefeito, Zé Barbosa
Ascom SD

A

Justiça Eleitoral de São
Desidério, por meio do
magistrado, Fabiano Freitas, realizou no dia 12/12, a
cerimônia de diplomação do
prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos no pleito municipal de 2016 dos municípios de
São Desidério e Catolândia. O
evento aconteceu no salão do
júri do Fórum Antônio Carlos
Magalhães e reuniu os familiares dos eleitos, imprensa e
sociedade.
Do município de São Desidério, foram certificados 13
vereadores, quatro suplentes,
o prefeito eleito Zé Carlos (PP)
e o vice-prefeito, Zé Barbosa.
De Catolândia foram certificados, nove vereadores e um
suplente, além do prefeito

RODNEY MARTINS

eleito, Ataíde Pimentel e a vice-prefeita Evalda Vieira. Todos os candidatos eleitos para
os quatro anos de mandato vão
ocupar os cargos de prefeito,
vice-prefeito e vereadores das
câmaras municipais.
De acordo com o juiz, Fabiano Freitas, a diplomação é o
ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi
efetivamente eleito pelo povo
e, por isso, está apto a tomar
posse no cargo. “Nosso país é
uma república formada pelos
três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário e cada um
tem que cumprir suas obrigações. Espero que os senhores
saibam da responsabilidade
que terão a partir de agora e
que nestes quatro anos sejam
prioridades as melhorias de
vida para a população mais ca-

rente”, orientou.
O prefeito eleito de São Desidério, Zé Carlos, disse que
a partir do dia 1º de janeiro,
quando será empossado gestor municipal, pretende atuar
de forma intensa na cidade,
buscando apoio e parcerias
para melhorar a vida dos munícipes. “Quero agradecer imensamente a Deus, minha família
e todos de São Desidério pela
confiança depositada. O sentimento hoje é de felicidade
e orgulho em saber que irei
comandar os destinos deste
município. O povo votou com
desejo de mudança e é minha
obrigação atender este desejo. Vamos trabalhar, sei que
teremos desafios, mas com
os esforços de todos, vamos
avançar na saúde, educação,
infraestrutura e demais áreas

governamentais. Que o principio da moralidade seja o norte
do nosso mandato. Vamos ser
e pensar no coletivo, no qual
este deverá estar a cima de
qualquer interesse particular.
Que sejamos guiados pelas
mãos de Deus e que Ele esteja
com todos”, falou.
“São Desidério terá um prefeito e vice-prefeito atuantes,
com o apoio da câmara, onde
juntos vamos lutar para sanar
os problemas que atingem
nosso município”, acrescentou o vice-prefeito eleito, Zé
Barbosa.
Zé Carlos (PP), é professor
universitário e empresário,
nunca concorreu e nem exerceu cargo político, venceu as
eleições municipais de 2016,
com 11.915 votos, o equivalente a 68, 33% dos votos válidos.

Prefeito eleito fala sobre desafios
que irá enfrentar em São Desidério
Na série de entrevistas com os prefeitos eleitos da região Oeste da Bahia, o programa Encontro
Marcado recebeu Jose Carlos de Carvalho (Zé Carlos), de São Desidério
TV CÂMARA

Cheilla Gobi

O

prefeito eleito de São Desidério, Oeste da Bahia,
Jose Carlos de Carvalho
(Zé Carlos PP), participou no
dia (06/12) de uma entrevista no estúdio do programa
Encontro Marcado, da TV Câmara. Em pouco mais de quarenta minutos de conversa,
foram abordados temas como
saúde pública, segurança,
turismo, dentre outros assuntos. O novo prefeito também
explicou que os trabalhos de
transição tiveram início no dia
(05/12), com uma reunião com
o atual prefeito, Demir Barbosa. Zé Carlos não quis adiantar
nomes, mas disse que o secretariado será formado por
profissionais que se destacam
em suas respectivas áreas de
atuação profissional, será uma
equipe totalmente técnica, segundo o novo gestor.
“A partir de janeiro nós vamos fazer a transformação. A
primeira medida será analisar
os gastos da Prefeitura de forma bem detalhada”, frisou o
prefeito eleito.
Conforme Zé Carlos, a despesa da prefeitura de São
Desidério é de mais de R$ 4
milhões só com a folha de pagamento. “Precisamos cortar

Zé Carlos, prefeito eleito de São Desidério
gastos excessivos, inclusive
das 12 secretarias iremos fechar quatro com intuito de
conter as despesas, só assim
teremos como investir em
ações que beneficie a população. Vamos enxugar a máquina, vamos comprar através
de licitações eficientes com
o menor preço, isso durante
todo o mandato. Os concursados por direito adquirido
permanecerão, agora contra-

tados somente se houver necessidade real”, disse.
Apesar de ter uma boa arrecadação, Zé Carlos assegura que o município está
passando por muitos problemas, em todas as esferas da
administração. “O município
atravessa um momento de dificuldades e a população precisa entender que teremos um
ano de sacrifícios. Mas, nada
impossível, basta ter coragem

e compromisso para enfrentá-los”, frisou.
Uma das propostas é promover uma reforma na saúde. Na Educação, o prefeito
garante oferecer ensino com
qualidade e escolas estruturadas para o povo de São Desidério. Apesar de a segurança
ser de responsabilidade do
governo do estado, o município pretende estabelecer parcerias com o estado.

ELEITO COM 68.33%
Zé Carlos teve 11,915 votos,
o que corresponde a 68.33%
dos votos válidos. Professor
de ensino superior e comerciante, o prefeito eleito tem
45 anos. Essa foi a primeira
vez que concorreu um cargo
eletivo, já obtendo êxito.
Um dos desafios do novo
prefeito à frente do município
que tem um potencial turístico enorme, e é considerado
o maior produtor de grãos do
Norte/Nordeste, será enfrentar a crise econômica.
“O resultado da eleição mostrou o grande desejo da maioria da população por mudança, rompendo uma sequência
de mandatos de um grupo que
governou por muito tempo, 20
anos completa agora no final
deste mandato, no entanto
sabemos dos desafios que iremos enfrentar nestes quatro
anos”, evidencia Zé Carlos.
Para o novo gestor, o resultado das urnas não foi nenhuma surpresa. “Nas minhas
caminhadas pelo município,
eu já percebia em cada rosto
o que realmente as pessoas
queriam. As pesquisas também no decorrer da campanha
nos mostravam a vitória”.
Zé Carlos quer que a máqui-

na municipal de São Desidério, funcione como empresa.
Quando sentar na cadeira,
em 2017, pretende reunir os
secretários e estabelecer o
planejamento estratégico de
seu mandato. “Eu acredito
que uma Prefeitura precisa
ser administrada da mesma
forma como se administra
uma empresa, ou da mesma
forma que se administra a
economia doméstica em sua
casa. Iremos tratar do dinheiro público com o mesmo
compromisso que temos com
o particular. Teremos uma administração com transparência total”, garante.
O prefeito eleito assegura
um mandato com muito trabalho e dedicação. “Garanto que
o povo de São Desidério não
se envergonhará jamais dessa
administração, pelo contrário,
terá orgulho em dizer que o
município tem um gestor que
se preocupa com o desenvolvimento. Vou trabalhar em busca do melhor para o nosso município”, concluiu Zé Carlos.
O programa “Encontro Marcado” apresentado por Jayme
Modesto entrevista os prefeitos eleitos da região Oeste. O
programa vai ao ar todos os
dias pela TV Câmara de Barreiras, canal 4.1, às 12h e às 21h.
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SANTANA

Câmara de Santana encerra o ano
com a votação do orçamento 2017
Legislativo santanense entra em recesso após votar o segundo e último
turno do Projeto de Orçamento do executivo municipal
FOTOS: JAYME MODESTO

Jayme Modesto

O

s vereadores de Santana realizaram no dia
09/12, a última sessão
ordinária do ano, antes do recesso parlamentar. Na pauta,
a votação do último turno do
orçamento 2017 que estima a
receita e despesas do executivo municipal.
O Projeto de Orçamento
nº 017 do Executivo, prevê que a cidade de Santana
terá um orçamento fiscal
de R$ 47.058062,27 e para
a seguridade social de R$
12.468.891,78, totalizando R$
59.526.954,05 milhões para o
próximo ano.
Distribuídos entre as pastas e a própria Câmara, antes
de entrar em pauta, o projeto

foi amplamente discutido nas
comissões pelos parlamentares, estes valores serão destinados para a manutenção e
ações para o município, como
pagamento de pessoal, conservação de áreas públicas,
construções e investimentos.
A sessão foi marcada pelo
clima de encerramento dos
trabalhos legislativos, com
discursos de agradecimentos
além de algumas cobranças
dos parlamentares. O recesso
do legislativo acontece de 15
de dezembro a 15 de fevereiro, mas sessões extraordinárias podem ser convocadas
em qualquer período. Durante
esse tempo, a Câmara permanecerá aberta ao público,
prestando o serviço normal à
população.

senvolvidos nestes dois anos
nesta Casa, pois foram muitos
os projetos apresentados pelo
Poder Executivo, tendo sua totalidade discutida e aprovada
pelos vereadores, sem falar
nas indicações e requerimentos direcionados aos interesses de nossa população e ao
crescimento de nosso município. Temos e teremos nossas
divergências, pois aqui existe
situação e oposição, mas os interesses do município sempre
prevaleceram e prevalecerão.
Portanto, gostaria de pedir,
mais uma vez que 2017 possamos contar com o empenho
de todos em defesa de nosso
município, que teremos como
seu representante no Poder
Executivo, o prefeito eleito
Marcos Aurélio Cardoso, que
já tem sua marca na história
da administração de Santana”,
disse José angélico, destacando ainda o trabalho do atual
prefeito Dr. Wilson Neves, que
mesmo diante de tantas dificuldades, também deixa seu
nome na história de Santana.
Vereadores realizam última seção do ano
“Não é um problema individual de Santana, o Brasil
inteiro está muito descrente
com a política e uma população muito decepcionada com
a maneira que vem sendo feita
a política, e nós mais uma vez
temos a oportunidade de usar
esse novo pleito para refletir
sobre isso, é um momento de
reflexão, o Brasil pede socorro”, disse o vereador Adalto,
que na oportunidade, também
reclamou da falta de atenção
da atual administração com a
localidade de Porto Novo.
O presidente da Câmara

José Angélico (Vaca Magra),
em seu pronunciamento disse:
“Quero neste momento, nesta
tribuna, agradecer primeiro
a Deus pela minha vida que
é protegida e guardada por
ele, agradeço ainda aos meus
amigos que de uma maneira
especial posso chamá-los assim, pois este é o sentimento
que pude sentir durante estes
dois anos que estive a frente
do legislativo. Foram muitas
manifestações de apoio, que
me deram forças para chegar
até aqui com um mandato de
vereador renovado. Ficam os

meus agradecimentos e a minha gratidão do fundo do meu
coração, pela maneira como
fui tratado e respeitado, e isso
me orgulha muito como cidadão e como político. Agradeço aos servidores desta casa
que souberam compreender a
nossa forma de trabalhar”.
O presidente se estendeu
ainda citando sobre os projetos realizados na Casa. “Quero dizer ainda aos colegas
vereadores que hoje estamos
encerrando mais um período
legislativo, onde me sinto gratificado pelos trabalhos de-

A ATUAL LEGISLATURA
É COMPOSTA
PELOS SEGUINTES
PARLAMENTARES:
Presidente
José Angélico de Jesus
Vice-presidente
Sônia Maciel de Almeida
1° secretário
Geraldo Raimundo da Silva
2° secretário
Lucas da Cruz Souza
Renato Flores Alves
Marconio Alves
José Jackson Silva Barbosa
Antonio das Neves
Adalto Marques do Bomfim
Deorgenes Lino de Queiroz
José Maria de Oliveira Souza

Sônia Maciel: uma vereadora que honra seu mandato
Jayme Modesto

H

á uns quatro anos, escrevi um artigo sobre a
vereadora Sônia Maciel.
Falei de uma parlamentar na
época no segundo mandato,
atualmente exerce o seu quarto mandato e continua atuante, não se esqueceu dos seus
ideais e compromissos com a
sociedade santanense e nem
dos que a representa.
Para ela ser representante
do povo deixa de ser apenas
um cargo e exercer, mas uma
missão. Ao contrário do que
pensam outros políticos que
assumem o cargo e desconsi-

FOTOS: JAYME MODESTO

deram ou desconhecem e desvinculam a função do cargo.
Para Sônia, a específica
função dos vereadores é discutir as questões locais e fiscalizar os atos do executivo
municipal. Com relação à administração e gastos do orçamento, a vereadora acredita
que eles devem trabalhar em
função da melhoria da qualidade de vida da população,
elaborando leis, recebendo
o povo, atendendo às reivindicações, desempenhando a
função de mediador entre os
habitantes e o prefeito.
Sônia Maciel vai, além disso, – ela é representante do

povo e age como tal, constata
os problemas e parte em buscar das soluções. Nestes quatro mandatos, a vereadora defendeu várias causas sociais,
é autora de diversos projetos
de leis e indicações e está
sempre comprometida com a
sociedade como um todo. É
extraordinariamente atenciosa no trato com as pessoas
sem fazer qualquer distinção.
Eleita com 744 votos, em
2017, Sônia terá um novo
desafio, acordo de bancada
aponta que ela será a próxima presidente do legislativo
municipal de Santana, biênio
2017/2018.
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A Seap aguarda a consumação de procedimento licitatório

Pronto há mais de um ano, Centro de
Detenção Provisória está inoperante
Cheilla Gobi

C

om a construção do prédio
concluída há mais de um
ano, o Centro de Detenção
Provisória, situado no município de Barreiras que terá capacidade para 533 presidiários
detidos, ainda não tem prazo
para começar a funcionar.
O investimento estadual
foi de aproximadamente R$
39,4 milhões e faz parte de
um conjunto de 12 obras em
andamento, que devem incrementar o sistema prisional
baiano em 3.833 vagas. Um
presídio que só veio a ser concluído em 2015 enfrenta agora
um novo dilema: a inauguração. A previsão para entrega
do espaço seria em 2014, já
se passaram quase dois anos
e ainda não há data definida
para a abertura do procedimento, dependendo apenas
da conclusão da licitação para
contratar a empresa gestora.
Tendo a Secretaria de Administração, Penitenciária e Ressocialização (Seap) erguido
um novo Complexo Penitenciário na Comarca de Barreiras, aguarda a consumação de
procedimento licitatório em

Obra em Barreiras, Oeste da Bahia, foi concluída no ano
passado. Área terá capacidade para 533 presidiários
processamento.
“Já foi deflagrado, anteriormente, tendo resultado "vazio", o primeiro torneio licitatório, e invalidado o segundo,
para proceder a desejada
implantação do estabelecimento prisional, por sinal, o
primeiro construído até a presente data no Oeste da Bahia”, informou a assessoria de
comunicação da Seap.
SUPERLOTAÇÃO DO
COMPLEXO POLICIAL
A carceragem do Complexo Policial de Barreiras é conhecida por todos, devido aos
reiterados episódios de superlotação, motins, fugas de
presidiários, e a insegurança
que assola os policiais carcerários. Esta situação se arrasta
há muito tempo, sendo objeto
de denúncias de diversas entidades como a Comissão de Direitos Humanos de Barreiras,
Pastoral Carcerária da Diocese
de Barreiras, Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção

Barreiras, e nos últimos anos
pela Comissão Voluntária da
Paz. Estas ações buscam há
décadas investimentos, com
intuito de proporcionar condições humanas de ressocialização à população carcerária.
A superlotação do complexo policial de Barreiras já foi
alvo, inclusive de Ação Civil
Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia
no início do ano, buscando a
abertura do estabelecimento
prisional, ainda em processo
licitatório, e remoção dos presos que excedem a capacidade
da unidade.
Segundo sentença da juíza Marlise Freire Alvarenga,
o governo do estado teria um
prazo de 120 dias para pôr em
funcionamento o Centro. Em
caso de não cumprimento da
medida, a multa diária seria
estipulada em R$ 5 mil, mas
até agora nada foi feito.
Após receber constantes
reclamações sobre a situação
dos custodiados do Complexo
REPRODUÇÃO

Policial de Barreiras, a Defensoria Pública do Estado da
Bahia – DPE/BA realizou uma
jornada de visitas objetivando
averiguar a situação da população privada de liberdade.
Durante as visitas, realizadas
no final do mês de outubro e
ao longo dos atendimentos
habituais, foi constatada a
impossibilidade de manutenção dos 100 custodiados na
casa, cuja capacidade é de 28
pessoas.
Em 2011, na maior fuga
que ocorreu no local, 87 homens saíram durante a noite.
Também há registro de rixas
e brigas com mortes. No dia
30/10, uma rebelião no complexo policial, deixou mais um
detento morto. A vítima foi o
preso Ângelo Cássio Araújo,
de 40 anos, natural de Brasília-DF, demonstrando, segundo a defensora pública Flávia
Teles, a falta de segurança e
estrutura do local.
“Recebemos queixas sobre a
inexistência de pátio para banho de sol, entradas laterais
para ventilação e iluminação
diária e separação de celas, o
que causa as agressões constantes entre os detentos. Tudo
isso foi constatado ao longo
das visitas”, declarou.
De acordo com a assessoria
de comunicação da Secretaria
de Administração, Penitenciária e Ressocialização não
compete à SEAP promover
interdição de estabelecimento que não integra a sua estrutura administrativa, como
a que apontada pela referida
matéria, por isso que não se
lhe pode ser cobrada tal provi-

dência. A assessoria informou
ainda que a secretaria não foi
notificada sobre essa decisão
da Justiça de Barreiras.
ABAIXO ASSINADO PARA
FUNCIONAMENTO DO CDP
Cansados da insegurança,
devido aos constantes crimes
ocorridos no município de Barreiras e fugas de detentos, a
Pastoral Carcerária, Conselhos
da Segurança em Barreiras e
em Luís Eduardo Magalhães,
Comissão pela Paz e as três
Dioceses de Barreiras, Barra
e Bom Jesus da Lapa fizeram
um abaixo-assinado para pedir
o funcionamento do Centro de
Detenção Provisória.
No documento as instituições solicitam a compreensão
do Estado da Bahia, para que
se preocupe mais com a segurança no Oeste e empregue
os agentes necessários (terceirizados ou não) para funcionamento deste Complexo
Penal e que os eleitos municipais e estaduais da região se
empenhem para pressionar o
Estado.
DEFENSORIA PEDE
TRANSFERÊNCIA DOS
INTERNOS DO COMPLEXO
POLICIAL
Após tomar conhecimento
de tentativa de homicídio de
dois presos, que ocorreu no
dia 26 de novembro, na cadeia
de Barreiras, a Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE)
pediu à Corregedoria dos Presídios do Tribunal de Justiça –
TJ/BA a transferência imediata
de 100 pessoas custodiadas
no Complexo Policial para a

Casa de Detenção Provisória
da cidade. O pedido emergencial foi encaminhado no dia
27/11, Um plano de transferência e gestão provisória para
a Casa de Detenção também
foi apresentado pela DPE à
Corregedoria do TJ/BA.
Durante inspeção no Complexo Policial, realizada na
mesma semana, dia 24 de novembro, a Defensoria Estadual
também já havia identificado
superlotação e situações de
insalubridade. Em um intervalo de 20 dias, outros dois
presos foram mortos no local.
Para a defensora pública Flávia Teles, que atua na comarca
de Barreiras e é autora do pedido, os episódios de violência
são “consequência lógica” dos
problemas vivenciados diariamente no Complexo Policial.
Para Flávia, pretender a
manutenção dos presos em
um Complexo Policial sem as
mínimas condições de espaço e com uma superlotação
inquestionável, quando há na
localidade um presídio pronto para ser inaugurado com
capacidade para mais de 500
homens, seria legitimar uma
verdadeira agressão estatal
promovida contra os custodiados, em claro desrespeito à
responsabilidade pelo zelo da
dignidade física e mental dos
custodiados.
A defensora pública ainda
argumenta que as questões
burocráticas, que vem impedindo a inauguração desse
presídio, não podem ser prioridades em detrimento da
vida humana, tanto dos custodiados quanto da população
vizinha. De acordo com Flávia
Teles, já aconteceram fugas
diversas vezes por conta da
fragilidade na segurança do
Complexo.
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Aiba inaugura Fazenda Modelo para
formação técnico-profissional na área rural
ASCOM AIBA

Os alunos matriculados no Programa Jovem Aprendiz
na Área Rural recebem formação técnico-profissional
Ascom Aiba

U

m ambiente ideal para
promover o aprendizado,
conciliando aulas teóricas e práticas. Esta é a finalidade da Fazenda Modelo Paulo
Mizote, uma instalação onde
os alunos matriculados no
Programa Jovem Aprendiz na
Área Rural recebem formação
técnico-profissional. O local,
equipado com salas de aula,
laboratório e lavouras, funciona há três anos, mas só foi
inaugurado no dia 12/12, pela
Associação de Agricultores e
Irrigantes da Bahia (Aiba), por
meio do Instituto Aiba, entidade responsável pelo programa.
Segundo o superintendente do Instituto Aiba, Helmuth
Kieckhöfer, o ato foi uma espécie de prestação de contas
para com todos os parceiros
que contribuíram para a implantação da Fazenda Modelo.
“Muitos devem se perguntar a
razão de inaugurar algo que já
funciona, mas fizemos questão de reunir todos os responsáveis por isso aqui e prestarlhes uma satisfação. Não o
fizemos antes porque queríamos que tudo estivesse pronto

e em seu devido lugar para a
entrega oficial. Aproveitamos
a oportunidade para homenagear o produtor Paulo Mizote,
dando o seu nome à Fazenda,
como forma de agradecimento por toda a sua contribuição
para que isso se tornasse uma
realidade”, ressaltou.
Criado em 2013, o Programa
Jovem Aprendiz na Área Rural atende à Lei 10.097/2000,
cujo texto determina que toda
empresa, seja ela indústria
ou propriedade rural, tenha
uma cota de aprendizes. Sob a
coordenação da Aiba, o Cetep
e o Senar/Faeb ofereceram a
capacitação aos matriculados.
O programa conta ainda com o
apoio da Codevasf, que cedeu
o terreno para a implantação
da Fazenda Modelo; e do Ministério do Trabalho, responsável por viabilizar recursos,
através do sistema de compensação de multas. Somado
a tudo isso, empresas do ramo
agrícola e os produtores associados da Aiba também investiram recursos para a infraestrutura, doaram equipamentos
e maquinários.
“Esse é o resulto de um esforço coletivo. Quando toma-

mos conhecimento de que
precisávamos implantar esse
projeto, pensamos em como
fazer para levar esses jovens
às fazendas que ficam a 100,
200 Km de distância da cidade. Era inviável, pois em um
turno eles estudam e no outro
deveria passar por essa formação supervisionada. Não
conseguiríamos,
portanto,
cumprir a carga horária e ainda os submeteríamos a riscos.
Aí, veio a ideia de instalar um
ambiente controlado e que
fosse perto da cidade. Neste
sentido, todos os parceiros foram fundamentais para a concretização desse sonho. Hoje,
os jovens entram aqui alunos
e saem profissionais”, disse o
presidente da Aiba, Júlio Cézar
Busato.
Durante a formação, que
dura aproximadamente 10 meses, os alunos têm aulas teóricas e práticas sobre Saúde do
Trabalhador Rural, Importância das Culturas do Milho e da
Soja, Preparo do Solo, Manejo
da Cultura, Manejo Fitossanitário e Irrigação, dentre outras
disciplinas. Além da sala de
aula, é na Fazenda Modelo que
eles têm o contato com a terra

e aprendem técnicas de plantio e a operar equipamentos
agrícolas.
Mais de 200 jovens já passaram por lá desde a sua implantação, em 2013. Destes, cerca
de 150 foram diplomados e
muitos já estão no mercado de
trabalho. É o caso da Carol de
Souza, ex-aluna do Programa
Jovem Aprendiz na área Rural,
e que hoje trabalha no setor
financeiro da Fazenda Santo Antônio do Rio Grande. “A
formação foi muito importante para que eu estivesse empregada hoje. Graças a ela eu
pude concorrer a uma vaga de
monitor de pragas na fazenda
e logo depois surgiu a oportunidade de atuar no administrativo, no escritório da fazenda.
Sou imensamente grata pela
oportunidade e deixo aqui um
conselho aos jovens matriculados: dediquem-se, pois vale
muito à pena”, pontuou.
Além das seis turmas que
já foram formadas, outras
duas estão em andamento. Ao
todo, mais 67 jovens recebem
a capacitação, com vistas ao
primeiro emprego no campo.
“A experiência é maravilhosa.
Aqui nós não somos alunos

e sim trabalhadores, pois temos responsabilidades, somo
devidamente registrados e
recebemos por isso. Estou me
preparando e espero ser contratado após essa fase”, disse
Israel Oliveira Júnior, que tem
18 anos, e é um jovem aprendiz
da Fazenda Xanxerê.
Para o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de
Barreiras (SPRB), Moisés Schmidt, a implantação do programa no Oeste da Bahia não
só atende à legislação como
também cumpre o papel social
do produtor rural. “A Fazenda
Modelo é um local controlado,
onde esses futuros profissionais aprendem de forma segura. Esse projeto nos faz ver que
além de alimentos, o produtor
rural planta sonhos, esperança
e educação”, salienta.
Durante a cerimônia de

inauguração, a auditora fiscal
e coordenadora do programa
de aprendizado do Ministério do Trabalho e Emprego da
Bahia, Marli Pereira, elogiou a
estrutura da Fazenda Modelo
e a metodologia nela aplicada.
“Estou surpresa com o que
aqui encontrei. Vocês todos estão de parabéns, sobretudo os
jovens que se inscreveram no
programa e que poderão desfrutar de tudo isso. No final,
nós é quem ganhamos, pois teremos uma sociedade melhor”,
disse. “Eu estive aqui na região
em outras ocasiões para fiscalizar o trabalho nas fazendas.
Agora, retorno para uma tarefa
mais prazerosa: não a de penalizar, mas a de ver que os produtores rurais estão cumprindo
a Lei e dando a sua contribuição para um mundo melhor e
mais justo”, completou.

FORMOSA DO RIO PRETO

Prefeito eleito fala sobre planos
para Formosa do Rio Preto
O programa Encontro Marcado deu início no dia 29/11, a uma série de entrevistas com os prefeitos
eleitos da região Oeste da Bahia. O primeiro entrevistado foi o médico Termosires Neto (PRB)
Cheilla Gobi

O

médico Termosires Neto,
do PRB, 47 anos, foi eleito prefeito de Formosa
do Rio Preto, no Oeste baiano
por 8,897 votos válidos, o que
representa 59.14% do colégio
eleitoral do município. Essa foi
a segunda vez que ele concorreu às eleições para prefeito
na cidade, sendo a primeira
em 2012, quando obteve 26%
dos votos.
Em entrevista ao Programa
“Encontro Marcado”, na TV Câmara, gravado no dia (29/11),
Termosires afirmou que seu
primeiro desafio é colocar ordem na casa. Ele comentou
sobre as ações de transição
para 2017, a situação financeira, os planos para a segurança, saúde, educação, zona

TV CÂMARA

rural e captação de recursos
para os próximos anos. Garantiu que uma auditoria está
sendo preparada para levantar
a atual situação da Prefeitura.
Nesse sentindo, o novo prefeito também abordou a questão dos cargos de confiança e
comissionados e que a meta é
reduzir os gastos. Para o novo
gestor, a qualificação das pessoas que vão assumir os cargos estratégicos da prefeitura
será extremamente técnica.
“É do conhecimento de todos; a turbulência que o nosso município enfrentou com
a gestão atual e isso com certeza nos deixa em um quarto
escuro onde teremos que agir
com cautela para superar todos esses desafios. Iremos
tomar medidas austeras, contenção de despesas, reforma

na estrutura administrativa, e
precisamos fazer uma auditoria pública para conhecermos
de perto as problemáticas,
para futuramente não ser incriminado por algo que não
devo”, explicou Termosires.
Sobre a transição do governo atual para o próximo, o prefeito eleito ressaltou que vai
acontecer de forma tranquila,
pois o prefeito interino, Gerson Bonfante é um aliado e faz
parte do grupo político.
CAMPANHA
Termosires afirmou ainda
que sua campanha foi limpa e
coletiva, onde começou uma
luta muito grande e muito bonita. Ao mesmo tempo, ressaltou a responsabilidade em
atender a população e cumprir
as propostas apresentadas.

Termosires Neto, prefeito de Formosa do Rio Preto
“Ver o povo clamando por
mudança foi o que mais me
impressionou nessa campanha. E eu já sentia que a população estava do nosso lado,
no entanto tivemos grandes
movimentos, manifestações

de maneira espontânea, e
isso foi comovente em nossa
caminhada vitoriosa”, disse
Termosires destacando ainda
que a sua profissão contribuiu
com os resultados da eleição.
“Sem dúvida! Até porque sem-

pre desenvolvi meu trabalho
de forma profissional, procurando atender bem a todos independente de classe social e
isso com certeza somou”.
Durante a entrevista, o novo
prefeito agradeceu a votação
que teve e disse que vai fazer
uma administração transparente. “Sinto-me muito honrado e grato ao povo de Formosa por ter me concedido esse
mandato e sei da grande responsabilidade que terei nestes
quatro anos, sei também dos
meus compromissos de campanha com a população, mas
garanto fazer uma gestão inovadora”, avalizou Termosires.
O programa “Encontro Marcado” apresentado por Jayme
Modesto vai ao ar todos os
dias pela TV Câmara de Barreiras, canal 4.1, às 12h e às 21h.
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Abrapa lança campanha de incentivo ao
uso do algodão na indústria da moda
A campanha “Sou de Algodão” foi lançada durante a São Paulo Fashion Week
ASCOM ABAPA

Os produtores de algodão da Bahia participaram do evento
Virgília Vieira

D

urante a São Paulo
Fashion Week, no dia 26
de outubro, foi lançada a
campanha “Sou de Algodão”,
da Associação Brasileira dos
Produtores de Algodão (Abrapa), que tem como objetivo
incentivar o uso da matéria-prima na indústria da moda
e, consequentemente, pelos
consumidores finais.
Durante a festa de lançamento estiveram presentes

João Carlos Jacobsen, presidente da Abrapa, Paulo Borges, diretor criativo da festa
de lançamento do projeto, os
estilistas Alexandre Herchcovitch e Martha Medeiros, padrinhos da campanha, além
de Gal Barradas e Erh Ray,
da BETC São Paulo, agência
responsável pela campanha.
Bruno Gissoni, Julia Faria,
Camila Coutinho, Renata
Kuerten e outros convidados
também prestigiaram o lançamento. Além dos produ-

tores de algodão, do estado
da Bahia, representado por:
Isabel da Cunha, Paulo Mizote, Luiz Carlos Bergamaschi e Júlio Cézar Busato, que
também é vice-presidente da
Abrapa e presidente da Aiba,
também participaram do
evento.
A iniciativa faz parte do
Plano de Incentivo ao Uso do
Algodão, desenvolvido pela
consultoria Markestrat com a
Abrapa, que surge como resposta da cadeia produtiva ao

crescente uso de sintéticos na
composição de tecidos para
fabricação de peças de vestuário em geral. “O algodão
é confortável e ideal para o
clima brasileiro. Queremos
valorizar a nossa produção e
a qualidade de nosso produto junto à indústria da moda
nacional”, explica João Carlos
Jacobsen Rodrigues, presidente da Abrapa.
O documento faz uma análise de toda a cadeia produtiva
do algodão no Brasil – des-

de o plantio do algodão até
o consumidor final -, além
de propor um plano de ação
de curto e longo prazo para
conscientizar a indústria e os
consumidores dos benefícios
da matéria-prima produzida
nacionalmente.
Além da campanha, outras
ações propostas pelo programa estarão em andamento,
como engajamento de influenciadores do mercado,
tanto para a cadeia quanto
para o consumidor, represen-

tados por estilistas, personal
stylists, representantes de
marcas que ditam a moda,
blogueiras, entre outros. As
ativações estão distribuídas
em várias frentes, como redes
sociais, mídia digital, website e outras mídias, além de
ações envolvendo universidades de design e moda e nos
pontos de venda (PDV).
A campanha é um movimento da Abrapa com apoio
do Instituto Brasileiro do Algodão (IBA) e da Bayer.

SBRHVI: Abrapa lança o novo programa de qualidade do algodão
Virgília Vieira

A

Associação Brasileira dos
Produtores de Algodão
(Abrapa) lançou oficialmente, em Liverpool (Inglaterra), o programa Standard
Brasil HVI (SBRHVI) e anunciou a inauguração, no final
deste ano, do Centro Brasileiro de Referência em Análise de Algodão (CBRA), em
Brasília (DF). Esse programa
permitirá ao algodão produzido no Brasil, em estados como
a Bahia, ser reconhecido no
mesmo patamar de qualidade
que os melhores do mundo. O
lançamento ocorreu em um
almoço, que reuniu representantes das associações estaduais, como a Abapa e Aiba,
por meio da presença dos
presidentes Celestino Zanella
e Júlio Cézar Busato, respectivamente, e de empresas ligadas ao setor. Também estavam
presentes as maiores empresas de comércio mundial de
commodities, principalmente,
as que comercializam a pluma
brasileira.

ASCOM ABAPA

O presidente da Abrapa,
João Carlos Jacobsen, apresentou os números alcançados pelo algodão na safra
2015/2016. Destacou que o
lançamento do programa era
um compromisso da Abrapa
com a qualidade e rastreabilidade da pluma brasileira. Ele
ainda disse que esse trabalho
já vem sendo desenvolvido na
maior parte das fazendas do
país como ocorre no município
de Luis Eduardo Magalhães
(BA). Jacobsen anunciou que
o Brasil é, atualmente, o líder
mundial na produção de algodão sustentável com 81%
da produção certificada pelo
programa Algodão Brasileiro Responsável (ABR) e 71%
licenciado pela Better Cotton Initiative (BCI). Destacou
também a rede de algodoeiras
instaladas e que, só nesta safra, 207 fizeram parte do Sistema Abrapa de identificação
(SAI) e estiveram ativas.
No seu discurso, Jacobsen
brincou com a plateia fazendo perguntas como: “O que o
Brasil tem de novo para ofe-

O QUE É O SBRHVI:

Representante de entidades e empresas do agronegócio
recer e o que o produtor está
fazendo de novo para entregar
mais qualidade e rastreabilidade. Ele respondeu os questionamentos destacando que
nos últimos oito anos, tinha o
orgulho de informar que para
responder a estas perguntas,
a associação estava lançando
o programa SBRHVI.
Ele explicou que o programa
está estruturado em 3 pilares
que reúnem a construção do
Centro Brasileiro de Referência em Análise de Algodão

(CBRA), o sistema de T.I que
integrará todos os laboratórios em rede e fará a gestão do
processo de rechecagem de
1% de todas as amostras, em
sorteio aleatório, por máquina; e ainda reunirá o banco de
dados de qualidade dos fardos
produzidos no Brasil. O último
pilar é o processo de constante orientação e melhoria dos
laboratórios de HVI que fizerem parte do programa.
O CBRA já tem sua inauguração em 06 de dezembro,

deste ano, e funcionamento
pleno para o primeiro semestre de 2017. A Abrapa já tem
uma agenda de providências
que envolvem a integração
dos laboratórios em rede e
mobilização dos produtores
para adesão ao programa, em
todos os locais, e também na
Bahia. Segundo Jacobsen, o
compromisso da associação é
que o primeiro fardo analisado em 2016/2017 venha com
a identificação SBRHVI. É um
grande passo para o algodão

Standard Brasil
HVI (SBRHVI) é
o programa que
tem como objetivo
garantir o resultado
de origem e,
consequentemente,
dar credibilidade e
transparência para os
resultados de análise
de HVI realizados
pelos laboratórios
de classificação
instrumental que
operam no Brasil

brasileiro em relação à transparência e credibilidade junto
ao mercado interno e externo”, concluiu.
O programa SBRHVI, bem
como outros projetos da Abrapa e associadas estaduais,
contam com recursos provenientes do Instituto Brasileiro
do Algodão (IBA).
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Algodão da
Bahia chega as
mãos da família
real britânica

ASCOM ABAPA

João Carlos Jacobsen e representantes do algodão brasileiro saudados pela filha da rainha da
Inglaterra, a Princesa Anne

Representantes das entidades do agronegócio do Oeste da Bahia foram a Liverpool, na Inglaterra,
apresentar a evolução na qualidade do algodão produzido pelo Brasil
Virgília Vieira

R

epresentantes das entidades do agronegócio,
entre elas a Abrapa, a
Abapa e Aiba foram a Liverpool, na Inglaterra, em outubro, para apresentar ao mundo a evolução na qualidade do
algodão produzido pelo Brasil
em diversos locais do país,
inclusive na Bahia e participarem do ICA Trade Event 2016,
o maior evento do setor no
mundo. Durante o evento, os
produtores tiveram a oportuni-

dade de apresentar a melhoria
da fibra do algodão produzido
pelo Brasil e o trabalho desenvolvido, no país, para o mercado internacional e também
para a Família Real Britânica.
O presidente da Abrapa, João
Carlos Jacobsen, juntamente com outros dirigentes da
entidade, foi recebido pela
princesa Anne, filha da rainha
Elizabeth, e a presenteou com
produtos confeccionados com
o puro algodão do Brasil e assinados pela renomada estilista brasileira, Martha Medeiros.

Esta edição do evento teve
ainda o tradicional Jantar
de Gala, que contou com a
presença da realeza inglesa,
grandes empresas de comércio internacional e dos produtores do Brasil. No encontro
foram comemorados os 175
anos de fundação da International Cotton Association
(ICA). “Foi uma excelente
oportunidade de mostrar o
algodão produzido pelo nosso
país, em diversas localidades,
como no estado da Bahia,
para que todos vejam a quali-

dade que coloca o Brasil entre
melhores do mundo”, afirmou
João Carlos Jacobsen.
A princesa Anne ouviu
atenta a apresentação feita
pela Abrapa, através do seu
presidente, que em sua fala,
ressaltou a importância da revolução industrial, da indústria têxtil e do trabalho desenvolvido pela ICA. João Carlos
Jacobsen, acompanhado do
vice-presidente da Abrapa, Arlindo Moura, e do conselheiro,
Eduardo Silva Logemann, foram recebidos em audiência

informal pela princesa e, nesse encontro, Anne conversou
com os produtores brasileiros
sobre a qualidade do algodão.
Ela quis saber mais sobre o
programa
socio-ambiental
desenvolvido pela Abrapa, nas
fazendas de algodão espalhadas pelo país, como ocorre no
município na região oeste da
Bahia, por meio do Programa
ABR, custeado com recursos
do Instituto Brasileiro do Algodão (IBA).
O presente oferecido pela
Abrapa, com peças em renda

renascença, confeccionadas
com puro algodão brasileiro,
recebeu elogios da princesa.
João Carlos Jacobsen declarou, ao final do encontro, ter
ficado surpreso ao ser informado de que a princesa tinha
interesse em conversar com a
delegação de produtores do
Brasil e saber um pouco mais
sobre a produção de algodão
do país. “É sempre muito bom
poder divulgar o trabalho sério e responsável que é feito
pelo cotonicultor brasileiro”,
completou Jacobsen.

TABOCAS

Prefeito de Tabocas está entre os
melhores do país, aponta pesquisa
A premiação
é destinada aos
50 melhores
prefeitos do
Brasil

REPRODUÇÃO

Jayme Modesto

O

prefeito de Tabocas do
Brejo Velho, Humberto
Pereira da Silva, está entre os 50 prefeitos melhores
do Brasil, aponta pesquisa de
opinião pública.
Em evento que aconteceu no salão de convenções
do Palace Hotel, na capital
pernambucana, Recife, Beto
como é popularmente conhe-

REPRODUÇÃO

cido, recebeu o prêmio no dia
02 de dezembro. A premiação
é destinada aos 50 melhores
prefeitos do país, segundo
levantamento da União Brasileira de Divulgação (UBD).
A entidade foi fundada em
2001 com a finalidade de divulgar, através de pesquisas
interativas de gestão pública, destacando as melhores
administrações municipais
do Brasil, nas esferas de educação, serviços sociais, infraestrutura e saúde.
Em entrevista exclusiva
ao Jornal Gazeta do Oeste,
Beto disse que a premiação
coroa uma gestão responsável e transparente. “Mesmo
em um ano de crise, no qual
vários prefeitos encontram
dificuldades para honrar os
compromissos mais simples,
nós em Tabocas pagamos o
funcionalismo rigorosamente dentro do mês, não paralisamos nenhuma ação e continuamos mantendo todos os
serviços básicos, principalmente em saúde, educação e
social”, disse o prefeito.
Beto falou ainda da surpresa e da satisfação em ter
o seu trabalho reconhecido.

“Confesso
que foi para
mim uma
surpresa muito
gratificante.
Agradeço
primeiramente
a Deus e a
todos que estão
comigo nessa
caminhada”
Palloma Vitória Lima
VAQUEIRA

“Confesso que foi para mim
uma surpresa muito gratificante. Agradeço primeiramente a Deus e a todos que
estão comigo nessa caminhada. É uma alegria imensa
está entre os 50 melhores
prefeitos do país e poder receber esse prêmio. Só tenho

a agradecer”.
Na oportunidade, o prefeito aproveitou para falar
do empreendimento que o
município recebeu, – a implantação do maior Usina de
Energia Solar da América Latina, sendo construída na região do distrito de Mariquita.
De acordo com o gestor, o
empreendimento está sendo
feito pela empresa Enerray
do Brasil, através da Enerray
Usinas Fotovoltaicas, pertencentes à Seci Energia do Grupo Industrial Maccaferri.
As obras começaram em
dezembro de 2015 e terá
capacidade de 254 MW, com
produção anual estimada em
500 GWh. A previsão é de entrar em funcionamento em
meados de 2017. Segundo
Beto, com o início das obras
ano passado, vários oportunidades de empregos estão
sendo geradas, o que está
movimentando a economia
de Tabocas e região.
“Essa é outra grande conquista para o nosso munícipio, que nos alegra e motiva
a continuar trabalhando pelo
desenvolvimento do nosso
município”.
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Na Tribuna Popular,
equipe da TV Câmara
fala sobre os trabalhos
desenvolvidos em 2016
Apresentador do Liderando, Rui Mesquita
Cheilla Gobi

A

presentadores
dos programas
independentes
da TV Câmara de Barreiras se pronunciaram no dia (14/12)
na Tribuna Popular,
durante sessão plenária. Na
oportunidade, falaram sobre
os trabalhos desenvolvidos
durante o ano de 2016 pela
emissora.
Conforme o diretor presidente da TV, Carlos Tito, além
de transmitir as sessões plenárias da Câmara de Vereadores,
a TV Câmara tem uma grade
de programação amplamente
diversificada e com forte identidade da cultura local e regio-

nal, acolhendo em sua programação diversos programas de
produção independente das
mais diversas instituições de
Barreiras que tem assinado
convênios com o canal de televisão que é atrelado ao Poder
Legislativo barreirense.
Tito destacou ações do cotidiano da TV, como sessões,
plantões, notícias, músicas,
debates. Além dos programas
produzidos pela emissora fo-

Mandala Cultural; Contextualizando; Liderando;
Programa Encontro Marcado; Casos de Política e Alcance
são os programas independentes da TV Câmara
ram firmados também os acordos de cooperação técnica
para compor a grade de programação da TV. Entre
os programas independentes estão: O Mandala Cultural apresentado por Márcia
Razia e Mário Sérgio;
Contextualizando com
Jean Tárcito; Liderando com o apresentador
Rui Mesquita; Programa Encontro Marcado
com Jayme Modesto;
Casos de Política com
Edivaldo Costa; Alcance com Diego Brandão.
Para o apresentador
do programa Encontro
Marcado, Jayme Modesto, a
TV Câmara é genuinamente

barreirense, com uma programação diversificada feita especialmente para o público de
Barreiras e região.
“Procuramos fazer o nosso trabalho da melhor forma possível, com
intuito de apresentar um programa com conteúdo
e qualidade. Neste ano, atingimos
praticamente todos os segmentos
econômico, social
e político, foram
muitos os nossos
convidados. Portanto, só tenho
que agradecer o presidente
Tito pela conquista e também

a toda a equipe da TV pelo trabalho desenvolvido durante
2016”, frisou Modesto.
Rui Mesquita do Programa
Liderando também parabenizou o legislativo pela iniciativa.
“O poder legislativo está de
parabéns pela iniciativa em
trazer um canal exclusivo para
a nossa cidade, com profissionais trabalhando tanto para o
desenvolvimento do município
como também para o desenvolvimento pessoal”.
Para 2017 estão
sendo produzidos os
demais programas:
Mais Saúde com Rui
Guedes; Vida nas Bacias com o apresentador Maciel Viana
e Cantos e Canções

com Martiniano e Ane e Rose.
O objetivo do veículo de comunicação é fazer com que a
população acompanhe diretamente as ações do Parlamento, de forma que amplie ainda
mais a transparência pública e
a participação popular na esfera legislativa.
Conforme Tito, a implantação
da TV local marcou o início de
um novo tempo na comunicação, revelou que o próximo passo é a conquista de uma emissora de rádio, para
atuar em parceria
com a TV Câmara.
Com programação 24 horas, a TV
Câmara é transmitida pelo canal digital 4.1.

PROGRAMA

ENCONTRO MARCADO
Todos os dias às 12h pela TV Câmara de Barreiras

CANAL

4.1

Apresentação:

Jayme Modesto
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Feliz Natal ...
Desejamos que você
tenha um ótimo
Natal, cheio de
alegrias, harmonia
e tudo que a nossa
caixinha de sonhos
nos faz acreditar.
Que esse Ano Novo
que se aproxima seja
uma porta aberta
para novos sonhos,
renovações de fé e
muita paz para o
nosso mundo.

... e um Próspero Ano Novo

JORNAL

GAZETA DO OESTE

PUBLICIDADE LEGAL COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Rua Prof° Folk Rocha, n° 130 - Sala 206, 2° andar
Jardim Ouro Branco - Barreiras/BA - CEP 47802-200
(77) 3612-7476 / 3611-0095
98105-1014 (vivo)

gazetadooeste@yahoo.com.br
www.jornalgazetadooeste.com.br
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Para reduzir custos, TJ-BA
desativa Câmara do Oeste
A Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Barreiras
criticou a decisão do pleno do Tribunal de Justiça da Bahia
REPRODUÇÃO

Cheilla Gobi

I

naugurada no dia 02 de fevereiro de 2015, a Câmara
Especial do Extremo Oeste
foi desativada temporariamente por decisão do pleno do
Tribunal de Justiça da Bahia
(TJ-BA), tomada no dia 21/10.
O argumento do TJ é a redução
de custos. Outro motivo para
desativar a unidade é o baixo
resultado esperado da Câmara
do Oeste.
A proposta foi apresentada no Parecer Opinativo nº
44/2016, assinado pela desembargadora Lisbete Maria
Teixeira Santos. Com a decisão, os oito desembargadores
designados pela Lei Estadual
nº 13.145/2014, para atuar
Câmara Especial do Oeste,
passam a atuar apenas na
sede do TJBA em Salvador.
A Câmara do Oeste foi criada na gestão do desembargador Eserval Rocha, sob o argumento de que era necessário
descentralizar o segundo grau
do Tribunal de Justiça, e aproximar o Poder Judiciário do
cidadão. Mas desde a posse
da nova presidente, desembargadora Maria do Socorro,
em fevereiro deste ano, a proposta de desativação começou
a ser discutida diante de seus
custos e da ausência dos resultados esperados. Na sessão
plenária realizada nesta sexta,
Maria do Socorro afirmou que
um estudo da comissão de reforma demonstrou que a continuidade da Câmara, neste
momento, é “inviável”.
Já o desembargador Baltazar Miranda Saraiva, defendeu
a manutenção da Câmara, destacando que a implantação do
serviço foi resultado de uma
demanda da população, tendo sido colocada em prática
após amplo debate envolvendo membros da comunidade
e os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. “A Câmara
proporcionou à região uma
prestação jurisdicional apta a
solucionar conflitos, com decisões céleres e corretas”.
De acordo com informações
divulgadas no Bahia Notícias,
a desembargadora Lisbete Teixeira, relatora do parecer de
desativação, elaborado pela
Comissão de Reforma do TJ,
lembrou que a criação foi relatada pela desembargadora
Cynthia Rezende e que os argumentos para criação apresentados à época “eram válidos”.
Lisbete afirma que a principal
razão para desativar a câmara são os custos. “Ocorre que,
decorridos 20 meses, confirmaram-se as suspeitas de que,
mormente neste momento,
quando a crise econômica recomenda prudência nos gastos
públicos, ensejando, inclusive,

A Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Barreiras criticou a decisão

a adoção de medidas drásticas
para conter despesas e traz
uma severa reflexão sobre a inconveniência ou não de expandir o segundo grau, ou mesmo
manter a Câmara especial do
Extremo-Oeste”, contextualiza
no relato.
Para justificar a posição,
a relatora ainda apresentou
dados. Segundo Lisbete, as
Câmaras instaladas em Salvador julgaram quase 50 mil processos no período, enquanto a
Câmara do Oeste, no mesmo
período, julgou 1303 processos, sendo 910 processos cível
e 392 criminal, e 1 na especial.
Em Salvador, a média de processos com desembargadores
nas Câmaras é de 1,5 mil, enquanto os desembargadores
da Câmara do Oeste não chegavam a ter 300 processos.
CONTRA OU A FAVOR
O presidente da Associação de Magistrados da Bahia
(Amab), Freddy Pitta Lima,
afirmou ao Bahia Notícias,
que a decisão do Tribunal de
Justiça da Bahia (TJ-BA) de desativar a Câmara do Oeste, em
Barreiras, foi “extremamente
inteligente”, diante da situação orçamentária da Corte e
do Estado. Segundo ele, em
nenhum momento, se discutiu
a extinção da Câmara. “Caso
no futuro se perceba que existe uma demanda necessária e
suficiente para que ela volte,
pode ser reativada”, explica o
presidente da associação.
Segundo Pitta Lima, o estado da Bahia precisa 138 juízes,
e o Oeste é uma das regiões
mais desassistidas do estado,
com a menor quantidade de
juízes. Para ele, é preferível o
TJ retroceder agora para, no
futuro, retomar as atividades
na região.
Já a Ordem dos Advogados
do Brasil – Seção Bahia (OAB-

-BA), não viu a decisão como
acertada, pelo contrário. Para
o presidente da Ordem, Luiz
Viana, a decisão foi precipitada, porque poderia aguardar
a nomeação dos novos juízes
de primeiro grau. Viana atribuiu a baixa produtividade da
unidade por falta de juízes de
primeiro grau.
O presidente da subseção da
OAB em Barreiras, Alessandro
Brandão, disse que, desde o
início, quando souberam da
intenção do TJ em desativar a
Câmara, a Ordem tentou buscar todas as formas conversar
com o tribunal, principalmente com a presidente, desembargadora Maria do Socorro.
Conforme Brandão, os argumentos para desativação são
frágeis e o impacto para a região é a pior possível. “A região
oeste sofrerá muito com isso”,
afirmou.
DEPUTADOS CRITICAM
EXTINÇÃO DA CÂMARA
DO OESTE
Antes mesmo da decisão,
os deputados Pablo Barrozo
(DEM) e Antonio Henrique
Júnior (PP) se reuniram com a
presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargadora Maria do Socorro para uma
audiência visando o debate
sobre a possível desativação
da Câmara Especial do Extremo Oeste. Os parlamentares
fizeram um apelo à presidente
para que fosse mantida a Câmara.
Para Barrozo, ao tempo que
instituições vão para o Oeste,
o TJ parte em retirada da região. “A classe dos advogados
lá tem uma dificuldade enorme, acontecem absurdo com a
falta do Judiciário lá. Entendo
que o TJ-BA tenha de se adequar a um novo momento, mas
não posso deixar de ver que
para o Oeste é uma perda mui-

to grande”, reclamou.
Para o deputado estadual
Antonio Henrique Junior a
desativação é um “retrocesso”. Para o deputado, apesar
da mobilização da sociedade
civil, inclusive da OAB/Seção
Barreiras, e da articulação
parlamentar que contou com
a assinatura de 47 deputados
estaduais, o TJ-BA decidiu
pelo fechamento da unidade
alegando restrições orçamentárias.
“Com todo respeito, não podemos concordar com o frágil
argumento de contenção de
gastos para a interrupção dos
serviços judiciais de segundo
grau para atender mais de um
milhão de pessoas que vivem
distante quase mil quilômetros da capital do estado”,
afirmou Antonio Henrique
Junior, garantindo ainda que
continuará empenhado pela
reversão da decisão do TJ.
“Perdemos uma batalha, mas
a luta continua, pois cremos
na possibilidade de uma justiça eficaz, capaz de atender a
todos de forma rápida, econômica e eficiente”, disse.
OAB CRITICA DECISÃO
Em nota, a Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil
em Barreiras criticou a decisão do pleno do Tribunal de
Justiça da Bahia (TJBA) desativando a Câmara Especial do
Extremo Oeste da Bahia. Na
avaliação da OAB, a medida do
TJBA foi um ato de desrespeito
e um grave retrocesso.
Segundo a nota, desde o
início da gestão em janeiro de
2016, a OAB sempre buscou
manter o diálogo institucional
com o Tribunal de Justiça da
Bahia, defendendo a manutenção da Câmara na região e
sempre se colocando à disposição para todas as informações
justificando a continuidade

edital
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL
PESSOA JURÍDICA
EXERCÍCIO DE 2017
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil –
CNA, em conjunto com as Federações Estaduais de
Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores
Rurais com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de
abril de 1971, que dispõe sobre a arrecadação da
Contribuição Sindical Rural - CSR, em atendimento
ao princípio da publicidade e ao espírito do que
contém o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e
CONVOCAR os produtores rurais, pessoas jurídicas,
que possuem imóvel rural, com ou sem empregados
e/ou empreendem, a qualquer título, atividade
econômica rural, enquadrados como “Empresários”
ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º,
inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para
realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento
da Contribuição Sindical Rural, referente ao exercício
de 2017, devida por força do Decreto-lei 1.166/71 e
dos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento
da CSR deverá ocorrer, impreterivelmente, até o dia
31 de janeiro de 2017, em qualquer estabelecimento
integrante do sistema nacional de compensação
bancária. A falta do recolhimento da Contribuição
Sindical Rural – CSR, até a data do vencimento (31
de janeiro de 2017), constituirá o produtor rural em
mora e o sujeitará ao pagamento de juros, multa e
atualização monetária previstos no artigo 600 da CLT.
As guias foram emitidas com base nas informações
prestadas pelos contribuintes nas Declarações do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR,
repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil – SRFB, remetidas, por via postal, para os
endereços indicados nas respectivas Declarações,
com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei
nº 9.393, de 19 de dezembro de 1.996, e o 8º Termo
Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a
SRFB. Em caso de perda, de extravio ou de não
recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal,
o contribuinte deverá solicitar a emissão da 2ª via,
diretamente, à Federação da Agricultura do Estado
onde tem domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da
data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua
retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA:
www.canaldoprodutor.com.br. Eventual impugnação
administrativa contra o lançamento e cobrança
da Contribuição Sindical Rural – CSR deverá ser
encaminhada, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado do recebimento da guia, para a sede da CNA,
situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício
CNA, Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830-021 ou
da Federação da Agricultura do seu Estado, podendo
ainda, ser enviada via internet no site da CNA: cna@
cna.org.br. O sistema sindical rural é composto pela
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil–
CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura
e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de
Produtores Rurais.
Brasília, 30 de novembro de 2016.
João Martins da Silva Júnior
Presidente da Confederação

dos serviços à população. A
OAB diz ainda que demonstrou também o posicionamento contrário à desativação nos
dois manifestos realizados em
Barreiras, eventos apoiados,
inclusive, pela OAB Subseções
Luís Eduardo Magalhães, Santa Maria da Vitória, Bom Jesus
da Lapa e Guanambi, pelo prefeito de Barreiras, o presidente
da câmara de vereadores, bispo diocesano da Igreja Católica, as lojas maçônicas, universidades, sindicatos, órgãos de
classe e CDL. Enfim, diversas
entidades da sociedade civil
organizada, resultando também no encaminhamento de
um documento no Tribunal de
Justiça da Bahia.
Conforme a OAB, não há
como alegar falta de dinheiro,
sendo a região Oeste umas das
grandes geradoras de tributos
em favor do Estado. Enquan-

to outras Instituições acreditam no potencial do Oeste,
exercendo suas atividades e
fincando raízes, a exemplo
da Justiça Federal, Ministério Público Federal, Procuradoria de Justiça, Defensoria
Pública, Ministério Público
do Trabalho, dentre outras, o
Tribunal de Justiça da Bahia,
em total descompasso com
as demandas regionais, retira sua bandeira e vai embora
comprometendo seu principal
compromisso, a prestação jurisdicional do 2° grau rápida,
eficaz e próxima dos seus jurisdicionados.
A Ordem dos Advogados
garante que adotará as medidas necessárias para reverter
a atual situação imposta. E
mais do que nunca, cobrará
uma prestação jurisdicional
de qualidade no âmbito do 1°
grau de jurisdição.
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Personalidades são agraciadas com
o Título de Cidadão Barreirense
Cerimônia foi no plenário do Legislativo em sessão solene. O Título de Cidadão
foi criado para premiar aqueles que prestaram serviços relevantes à cidade
FOTOS: CHEILLA GOBI

Vinte e sete personalidades foram agraciadas com prêmio
Cheilla Gobi

E

m solenidade realizada no
plenário da Casa Legislativa de Barreiras, no dia
(06/12), 27 personalidades
foram agraciadas com o Título de Cidadão Barreirense –
2016, outorgado pela Câmara
Municipal. A cerimônia foi dirigida pelo vereador-presidente Carlos Tito.
O Título de Cidadão Barreirense, é uma homenagem em
reconhecimento a pessoas
que, mesmo tendo nascido
em outras localidades, têm
suas vidas ligadas de forma
positiva e marcante à comunidade barreirense. O Título é
uma honraria amparada pelo
Regimento Interno que homenageia pessoas que prestaram
e prestam serviços relevantes à cidade de Barreiras. Os
homenageados são pessoas
notáveis de destaque em seus
campos de atuação, prestam

relevantes serviços em prol do
desenvolvimento social, econômico, político e da melhoria
da qualidade de vida da população.
Esta é a 4º edição da legislatura de 2013 a 2016 que já
concedeu com honraria cerca
de 106 pessoas que não nasceram em Barreiras, mas que
fizeram importantes trabalhos
para o município. A cerimônia
contou com a participação de
autoridades militares, civis,
familiares e amigos dos homenageados e de pessoas da comunidade barreirense. O atual
prefeito de Barreiras, Antonio
Henrique Moreira e o prefeito
eleito, Zito Barbosa marcaram
presença na sessão.
Conforme o presidente da
Casa, a indicação de cidadania
honorífica, do legislativo, não
se caracteriza uma vaidade ao
homenageado, mas sim o reconhecimento do compromisso, da dedicação que o mesmo

teve para com a população e
com o município. “Entendo
que todos os homenageados
foram merecedores dessa
honraria concedida pela Câmara Municipal de Barreiras”,
disse Carlos Tito.
O engenheiro agrônomo,
especialista em Epidemiologia
com Ênfase em Defesa Sanitária Vegetal e atual secretário
de Meio Ambiente de Barreiras, Nailton Sousa Almeida
recebeu a homenagem pelos
trabalhos desenvolvidos no
município. Muito emocionado, agradeceu a honraria e
defendeu o respeito entre as
pessoas.
O contador Márcio Rewter
Fernandes Batista, nascido
em Guanambi-BA, onde viveu
toda a sua infância e juventude também estava entre os
homenageados pelas diversas
oportunidades que ajudou a
gerar na cidade. Reside em
Barreiras há 19 anos, e segun-

do ele não pretende se mudar.
“Estou muito feliz com essa
homenagem, para mim é um
prazer enorme residir em Barreiras e poder contribuir com
o desenvolvimento do município”, frisou.
Em formato diferente, e
com uma placa em branco, a
vereadora Marileide Carvalho
homenageou todos aqueles
que mereciam a honraria, mas
que por um motivo ou outro
não foram indicados neste
momento. “Ofereço essa honraria a todas as pessoas que
nem sempre são reconhecidas
e homenageadas como merecem, do cidadão humilde ao
empresário. Dedico esse prêmio a todos que merecem a
nossa admiração, confiança e
respeito”.
Após o pronunciamento dos
vereadores, o presidente Tito
encerrou a sessão estendendo
os agradecimentos aos presentes na solenidade.

CONFIRA A LISTA DOS HOMENAGEADOS
Antônio Flávio Alves Ferreira/Gilmar Gomes da Silva/
Marcos Venícios de Sena Rosa/Jozenildo Dantas dos
Santos/Walter Luiz Siqueira da Silva/Nailton Sousa
Almeida/Antelmo Pinto Farias/José Patrício Neto/Marcos
Vinícius de Araújo Pires/Marisete Sousa Bastos/Márcio
Rewter Fernandes Batista/Marcos Antônio Lira/Geraldo
Isidorio da Silva/Marineide Pires Pereira Paranhos/Osório
Risério de Amorim Filho/Rita Rosângela de Jesus Reis/
Vanda Maria de Oliveira/Carlos Abdon Quirino/José Carlos
dos Santos/Jevan Tertuliano Paulino/Eleusa Cândida de
Oliveira/José Claudio de Oliveira/Maria Marly da Cruz
Morais/Maria Cavalcante Pessoa/Tenente Claudionor
Souza da Silva/Dourivaldo Rodrigues de Aquino/Antônio
Carlos Pavão Madureira.

Diretora de escola estadual de Barreiras
responde por improbidade administrativa
Conforme denúncia, a diretora teria oferecido oficinas mediante cobrança
Ubiracy Limat

P

arece que os ventos de
Curitiba começaram a soprar na direção de Barreiras, Oeste da Bahia, ao menos
nas questões ligadas à educação estadual. Em maio de 2013
a diretora da Escola Estadual
Antônio Geraldo de Barreiras
foi denunciada por suspeita
de Improbidade Administrativa, por infração ao artigo 11
da Lei nº. 8.429/92. Segundo a
denúncia, a diretora teria oferecido Oficinas de Matemática
na Escola, no turno oposto,

mediante a cobrança de R$ 20
reais por aluno, tal prática considerada proibida por se tratar
de uma escola pública.
Consta na denúncia também, a existência de um documento falsificado encaminhado à DIREC 25, hoje NRE
11. Tal documento, segundo a
denúncia é um Termo de Reassunção de um professor que
não estava afastado do Colégio e não teve nenhuma licença ou afastamento publicado
em Diário Oficial. Essa prática,
de acordo com o artigo 297 do
Código Penal se constitui em

crime com pena de reclusão
de 2 a 6 anos e multa. (Art. 297
do CP. Falsificar no todo ou em
parte, documento público, ou
alterar documento público
verdadeiro. Pena - de reclusão
de 2 a 6 anos e multa. § 1º. Se
o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumentase a pena da sexta parte).
Essa denúncia virou processo sob o nº 0052548-6/2015 e
tramita hoje no Núcleo Regional de Educação de Barreiras
– NRE 11. Espera-se que em
tempos como os atuais onde

se exige a cada dia mais cuidado e responsabilidade com
a coisa pública que a apuração
seja séria e responsável e que
após sua conclusão, se comprovada, seja encaminhada
ao Ministério Público Estadual
para as providências cabíveis.
Espera-se ainda que a APLB
- Sindicado no cumprimento
do seu papel cumpra com o
dever de acompanhamento e
fiscalização desse processo,
assim como tem feito nos últimos 60 anos na defesa da
Educação Pública de qualidade. Pois o que se pode temer é

que tal processo ande a passo
de tartaruga até cair na CADUQUICE, pois uma denúncia
apresentada em maio de 2013
que só agora começa a ter movimentação deixa a sociedade
na desconfiança. A redação do
Jornal Gazeta do Oeste entrou
em contato com a diretora do
NRE 11 de Barreiras, para saber as quantas andam as investigações do processo que
apura a suposta improbidade
administrativa, inclusive encaminhou pauta da entrevista,
mas até o fechamento desta
matéria, não obteve retorno.
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Prefeito eleito de Barreiras, vice
e vereadores são diplomados
Esta é a última etapa do processo eleitoral antes da posse. Prefeito eleito
afirma estar preparado para o 'grande desafio'
FOTOS: TV WEB

Cheilla Gobi

O

prefeito eleito de Barreiras, Zito Barbosa (DEM),
foi diplomado no dia
14/12 pela Justiça Eleitoral.
Esse é o último ato do processo eleitoral, que torna os candidatos aptos a tomarem posse em janeiro. A vice Karlúcia
Macedo, os 19 vereadores
eleitos e os suplentes também
foram diplomados.
Zito agradeceu ao povo de
Barreiras e reafirmou estar
preparado para o ‘grande desafio’. O prefeito eleito garante que não medirá esforços
para cumprir os compromissos
e melhorar a vida do povo barreirense. “É um momento muito importante para todos nós
que a partir de janeiro de 2017
teremos um grande desafio a
cumprir. Agradeço ao povo de
Barreiras pela confiança, vamos juntos transformar esse
município na capital do Oeste
baiano”, disse Zito Barbosa.
Dos atuais 19 vereadores
atuais, três não disputaram a
reeleição e apenas nove conseguiram retornar para a Câmara
Municipal de Barreiras. Drª
Graça – DEM (reeleita) – 2.398
votos; B.I. – PP (reeleito) 1.900

Zito agradeceu ao povo de Barreiras e reafirmou estar preparado para o ‘grande desafio
votos; Cézar da Vila – PT do B
1.836 votos; Dr. José Barbosa – PSC 1.699 votos; Eugênio – PMDB 1.617 votos; João
Felipe – PTB 1.445 votos; Vivi
Barbosa – PC do B (reeleito)
1.326 votos; Sobrinho – PPL
1.313 votos; Irmã Silva – PRB
1.248 votos; Almery Messias –
DEM 1.197 votos; Carlos Costa
– PHS 1.132 votos; Eurico Queiro – PRB (reeleito) 1.080 votos;

Beza – PSL (reeleita) 1.068 votos; Gilson Rodrigues – DEM
(reeleito) 1.056 votos; Carlão
– PP (reeleito) 1.054 votos; Professor Hipólito – PTC (reeleito)
982 votos; Otoniel Teixeira –
PDT (reeleito) 934 votos; Nereu
do Gás – Rede 754 votos; Nereu
do Gás – Rede 754 votos.
Os juízes eleitorais Marlise
de Freire Alvarenga e Gabriel
de Moraes Gomes, o presiden-

te da OAB Alessandro Brandão, o Bispo Diocesano de
Barreiras Dom Josafá, representantes da Polícia Militar e
Ufob participaram da cerimônia de diplomação.
ELEIÇÕES
Zito recebeu 36,186 votos, o
que equivale a 49.67% do total de votos válidos.
Outros dois candidatos dis-

putaram o pleito municipal.
Antonio Henrique (PP) teve
26.34% dos votos, e Carlos
Tito (PSDB) que teve 23.99%.
Zito Barbosa concorreu
pela coligação “Agora é a vez
de Barreiras” (PRB / PDT /
PTB / PMDB / PSC / PPS /
DEM / PHS / PMB / PT do B /
SD / PSD / PEN) e tem como
vice-prefeita Karlúcia Macedo
(PMDB).

BIOGRAFIA DE
ZITO BARBOSA
Natural de Barreiras, João
Barbosa de Souza Sobrinho,
o Zito Barbosa, tem 56 anos.
Ele é engenheiro. Foi a segunda vez que se candidatou
para prefeito da cidade. Zito
já atuou como prefeito no
município de São Desidério,
localizado na região de Oeste
do estado, por três mandados.

TV CÂMARA

Zuba Brandão fala de
empresa centenária
Cem anos de atuação, hoje são 32 lojas
em todas as regiões do estado da Bahia
Cheilla Gobi

C

em anos de atuação,
inovação, qualidade no
atendimento e crise. Esses foram alguns dos assuntos
debatidos durante o programa
“Encontro Marcado”, com o diretor do Grupo Brandão, José
Brandão (Zuba) que estava
acompanhado pelo gerente
executivo João Paulo, gravado
no dia 02/12, nos estúdios da
TV Câmara.
De acordo com Brandão,
tudo começou com uma pequena loja de artigos de armarinho, confecções e chapéus
fundada em 1916, pelo coronel José Porfirio Brandão, no
município de Mundo Novo.
Mais tarde, a empresa mu-

dou-se para Jacobina onde se
transformou em uma farmácia e depois em uma papelaria
com filial em Senhor do Bonfim. Em seguida foi fundado
a Tropical Motos – primeiro investimento do grupo no ramo
de concessionárias, a qual
cresceu rapidamente abrindo
filiais em Jacobina e Irecê.
A Topvel Veículos e a Serrana Veículos, ambas concessionárias representando
a Chevrolet chegaram mais
tarde, aumentando a representatividade do Grupo Brandão, cobrindo os municípios
de Jacobina, Senhor do Bonfim, Barreiras, Luís Eduardo Magalhães e Bom Jesus
da Lapa. Em 2005 o Grupo
Brandão adquiriu a bandei-

ra da Ford surgindo a Buriti
Veículos em Barreiras e Luís
Eduardo Magalhães, chegando à região sudoeste em 2006
quando adquiriu mais cinco
bandeiras Chevrolet nas cidades de Vitória da Conquista,
Jequié, Brumado, Itapetinga e
Guanambi.
Hoje são 32 lojas em todas
as regiões do estado. “Consolidamos ainda mais a Topvel Veículos. Nossa empresa é centenária e isso é privilégio e uma
raridade. Nós dinamizamos o
negócio que meu pai deixou e
logo nos tornamos concessionária”, destacou Brandão.
A Topvel este ano conquistou pela 5ª vez a certificação
máxima “A” de qualidade da
Chevrolet. Conforme Zuba

Jayme Modesto, Zuba Brandão e João Paulo
Brandão, das sete áreas avaliadas, cinco atingiram classificação máxima da montadora, tornando-se assim, um
dos grupos mais bem avaliados do Brasil.
“Esse prêmio representa
muito para o grupo Brandão.
Graças ao empenho dos nossos colaboradores em colocar
a qualidade como objetivo
principal da nossa empresa
para consequentemente obtermos êxito em nosso negócio”, evidenciou Zuba.
Questionado sobre a crise,
principalmente no setor de
concessionárias, o gerente

executivo João Paulo, disse
está vivendo de fato um momento de crise, mas que o
grupo vê como oportunidade.
“Uma crise que já se estagnou
e que agora passa por um processo de evolução e o comércio vem reagindo muito bem,
inclusive já há uma projeção
de crescimento em torno de
30% para este mês de dezembro”, destacou Paulo.
Na oportunidade os representantes do Grupo Brandão
frisaram ainda sobre a invasão de marcas estrangeiras
com carros de alta tecnologia, demandas e exigências

de segurança.
EMPRESAS DO GRUPO
Topvel Veículos e Peças;
Buriti Veículos peças e serviços; Tropical Motos; Serrana
Locadora de Veículos; Anfins
corretora de seguros; Comercial Brandão; Florama projeto
florão do serrado
O programa “Encontro Marcado” apresentado por Jayme
Modesto dá início a uma série
de entrevistas com os prefeitos eleitos da região Oeste. O
programa vai ao ar todos os
dias pela TV Câmara de Barreiras, canal 4.1, às 12h e às 21h.
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Barreiras sedia a 4ª edição do Oeste Genética
A feira realizada de 24 a 28 de novembro trouxe temas voltados para o melhoramento genético do gado
Cheilla Gobi

C

om o objetivo de difundir
as novas tecnologias de
melhoramento genético
aos pecuaristas, por meio de
palestras e fóruns do gênero
com o intuito de contribuir
com o desenvolvimento econômico e aumento da competitividade produtiva da região
Oeste da Bahia foi realizada
de 24 a 28 de novembro a 4ª
edição do Oeste Genética. Na
oportunidade foi apresentado
o plano de gestão Acrioeste.
O evento que é uma realização entre o Sindicato dos
Produtores Rurais de Barreiras (SPRB), Associação dos
Criadores de Gado do Oeste
da Bahia (Acrioeste) e Prefeitura foi realizado, no Tathersal
do Parque de Exposições Engenheiro Geraldo Rocha, em
Barreiras.
Estiveram presentes no
evento o prefeito de Barreiras
Antonio Henrique Moreira, o
deputado estadual Antonio
Henrique Júnior, o secretário
de Desenvolvimento Agrário e
Abastecimento Ozimar Amorim, o coordenador regional
da Adab Pedro Custodio, o
vice-presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de
Barreiras Antonio Balbino e o
presidente da Acrioste, Stefan
Zembrod.
Na programação fóruns
de Pecuária e Agro Indústria
e três grandes leilões com
transmissão ao vivo e virtual
pelo Canal do Boi. Além de
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provas equestres, cursos de
Doma Racional de Equinos,
Casqueamento e Ferrageamento e, Tratorista Agrícola,
realizados em parceria com
a Associação de Criadores de
Cavalo Mangalarga Machador
do Oeste da Bahia (ACCMMOB).
A feira é destinada aos pequenos, médios e grandes
produtores rurais, agricultores familiares, empresários
do agronegócio, prestadores
de serviços especializados do
setor agropecuário, além de
potenciais empreendedores
interessados no segmento
agrícola e pecuário do Oeste
da Bahia e estados circunvizinhos.
De acordo com o vice-presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Barreiras,
Antonio Balbino, a Oeste Genética é o momento para a
troca de informações e experiências, aprendizado e negócios relacionados à pecuária.
Durante a feira, os produtores
puderam conferir de perto as
tecnologias para o melhoramento genético da pecuária
regional.
“A Oeste Genética é uma
ótima oportunidade para fazer bons negócios e adquirir
novos conhecimentos”, destacou Antonio Balbino.
Durante a abertura do evento, o chefe do executivo falou
da satisfação de organizar uma
feira de tamanha importância
para toda a região. “Estou muito feliz com o resultado desse

O objetivo da feira é difundir as novas tecnologias

investimento que foi alavancado em nosso governo e que
tem crescido a cada edição e
tem trazido um retorno em satisfação e em participação dos
nossos pecuaristas”, frisou o
prefeito Antonio Henrique.
Ozimar Amorim também
relembrou o início da feira,
um projeto lançado em sua
gestão enquanto secretário

de Desenvolvimento Agrário
e Abastecimento de Barreiras. “Queríamos um evento
diferenciado da tradicional
ExpoBarreiras realizado no
mês de julho, e hoje temos
a Oeste Genética, uma feira
diferenciada, realizada com
parcerias e que traz inúmeras
novidades para os pecuaristas
da região. A feira é um marco

de desenvolvimento para a
nossa região e esperamos que
possa crescer ainda mais nos
próximos anos”, disse.
Diversos expositores participaram desta edição, entre
eles as principais Centrais de
Distribuição de Sêmen do país
– ABS PecPlan, AltaGenetics,
CRI Genética e CRV Lagoa,
especialistas em Inseminação Artificial por Tempo Fixo
(IATF), empresas de insumos e
implementos, produtos agropecuários em geral e máquinas agrícolas, todos com facilidades de pagamento, frete
e condições de financiamento
próprio.
LEILÕES, FÓRUM
DE PECUÁRIA E DE
AGROINDÚSTRIA
A Acrioeste reuniu os me-

lhores rebanhos de seleção
do Brasil, entre eles, grandes
leilões importantes do setor
agropecuários e de renome
do país e muito significativos
para a pecuária regional, que
serão realizados no Tattersal
Sebastião Ferreira com transmissão ao vivo e virtual pelo
Canal do Boi durante toda a
feira.
Foram leiloados bezerros
e bezerras para cria, recria e
engorda, várias raças de gado
comercial destinados para
corte oriundos de fazendas
que trabalham com técnicas
para a melhoria da genética, matrizes e touros –principalmente da raça Nelore e
Guzerá e diversos animais de
cruzamentos com raças europeias.
A XIV edição do Fórum de
Pecuária apresentou informações do sistema de produção pecuária brasileira, no
intuito de colaborar com o
crescimento da agropecuária
na região Oeste da Bahia. Já
a primeira edição do Fórum
de Agroindústria do Oeste da
Bahia aconteceu nos dias 24
e 25, durante a Oeste Genética, com o intuito de promover
um encontro entre produtores
rurais, agroindústria empresarial e familiar, acadêmicos e
representantes dos governos
municipal, estadual e federal,
para discutir sobre a necessidade de expansão comercial
e de agregar valores aos produtos pelo processo da agro
industrialização.

Seminário Expedição Safra debate mercado
internacional e rentabilidade da produção de soja
Cheilla Gobi

E

m sua 11ª edição, a Expedição Safra está em campo
para debater os desafios
de um agronegócio eficiente e competitivo. A equipe de
técnicos e jornalistas realizou
no dia (05/12), na cidade de
Barreiras, no Oeste baiano, a
segunda etapa do Seminário
Expedição Safra 2016/17. É a
primeira vez, nos 11 anos de
história do projeto, que a Expedição Safra faz um seminário
na cidade.
O encontro técnico reuniu
produtores, analistas de mercado e técnicos para debater
os desafios de um agronegócio
competitivo e conferir as últimas informações e tendências
da atual temporada.
Após percorrer as regiões
Sul e Centro-Oeste do Brasil e
o Cornbelt dos Estados Unidos
da América, a Expedição Safra
fecha os roteiros do plantio com
percurso pelo Matopiba (Mara-

Encontro em Barreiras marcou o início do roteiro pela região
do Matopiba – Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia
CHEILLA GOBI

O encontro técnico reuniu produtores, analistas de mercado e
técnicos para debater os desafios de um agronegócio competitivo
nhão, Tocantins, Piauí e Bahia).
Durante a programação, o
gerente do Núcleo de Agronegócio Gazeta do Povo e coordenador da Expedição Safra,
Giovani Ferreira, debateu sobre
“Safra cheia nos EUA desafia o
mercado e a retomada da pro-

dução no Brasil”. Entre as oportunidades para o Brasil, Giovani
citou o efeito Trump e a ampliação do Canal do Panamá.
“O discurso protecionista do
novo presidente americano,
Donald Trump, de derrubar
acordos comerciais logo que

assumir, pode abrir portas
para o mercado sul-americano, principalmente para o Brasil, abrindo novos mercados e
aumentando nossa competitividade”, evidencia.
Apesar da oportunidade e da
vocação exportadora do país, o
coordenador da Expedição fez
um alerta sobre a necessidade
de planejamento interno e estratégia para aproveitar a oportunidade e citou o milho como
exemplo.
Segundo Ferreira, o país exportou 30 milhões de toneladas
na temporada passada e faltou
milho no mercado interno ao
longo de 2016 fazendo o preço
da saca disparar. “Números da
Expedição Safra mostram que
nós só vamos voltar a exportar
essa quantidade daqui a cinco
anos, ou seja, só em 2021”, ex-

plica Giovani destacando ainda
que dependendo das decisões
dos Estados Unidos nos próximos anos, o Brasil pode rever e
ampliar a participação no mercado internacional.
De acordo com informações
divulgadas pela assessoria de
comunicação, o Matopiba foi
atingido por uma seca bastante severa e registrou queda de
36,66% na produção de grãos
durante a temporada 2015/16.
Para este ciclo, os agricultores
esperam contar com a ajuda
do clima e recuperar o potencial produtivo. Segundo a Expedição Safra, os quatro estados podem alcançar a marca
de 10,5 milhões de toneladas
de soja e 4,5 milhões de toneladas de milho.
Para conferir de perto a realidade das lavouras, a equipe

de técnicos e jornalistas visitam as cidades de Barreiras,
São Desidério, Formosa do Rio
Preto, Bom Jesus (PI), Nova
Santa Rosa (PI), Balsas (MA),
Guaraí (TO) e Gurupi (TO).
SOBRE A EXPEDIÇÃO
SAFRA
Na estrada há 11 temporadas, a Expedição Safra faz um
levantamento técnico-jornalístico da produção de grãos
da América do Sul à América
do Norte. Iniciativa do Agronegócio Gazeta do Povo, a
sondagem periódica percorre
15 estados brasileiros, mais
as principais regiões produtoras dos Estados Unidos, Paraguai, Argentina e Uruguai.
Para ampliar a discussão sobre
mercado, desde a temporada
2010/11 a Expedição estabeleceu os chamados roteiros
extraordinários, com incursões
à Europa (Alemanha, Holanda,
Bélgica e França), Ásia (China
e Índia) e ao Canal do Panamá.
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