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Política
brasileira, entre
a imoralidade e
a hipocrisia
ACHO QUE NOSSO país já
pode decretar estado de calamidade pública. Não estou
aqui para defender “A” ou “B”,
nem fazer demagogia para
defender “C” ou “D”, só exercer o meu papel de cidadão e
formador de opinião. Sei também que posso ser taxado de
deselegante e até mal educado, não importa! A verdade é
que todos nós brasileiros estamos indignados com o que
vem acontecendo no país nos
últimos 14 anos.
A imoralidade política desta nação ainda está muito
longe do fim.
Quando alguns dizem que o
Congresso está contaminado,
eu discordo completamente,
pois o Congresso Nacional
não tem mais como se contaminar se é ele o casulo da desonestidade e da impunidade
que envergonha todo o país.
Vejo que o povo brasileiro não
deve suportar isso por muito
tempo.
É de dar náuseas a exposição das relações espúrias e
promiscuas entre o governo e
as grandes empresas privadas
como construtoras e mineradoras, além das instituições
públicas como: Petrobras,
BNDS, Caixa Econômica,
Caixa de Previdências entre
tantas outras. Bombardeados
pela imoralidade de agentes
políticos preocupados apenas
com seus próprios interesses,
seja de enriquecimento, seja
de perpetuação no poder.
Diante desse quadro, a atividade política parece de uma
imoralidade tal, que só restariam duas opções: ou realmente a política não possui
nenhuma relação com a moral, e assim deve ser praticada, ou, pelo contrário, para a
purificação de suas práticas,
ela deve ser completamente
encampada por uma moral
capaz de lhe restaurar o brilho conspurcado. A verdade é
que a corrupção é endêmica
no mundo político, num Brasil de ânimos exaltados por
um período de crise, não apenas econômica, mas também
moral.
O cidadão de bem que
paga seus impostos e não se
vê nem contemplado no momento de requerer direitos,
como o atendimento à saúde
e o acesso à educação de qualidade. A vida de um brasileiro contribuinte, trabalhador,
consumidor e eleitor é, em
alguma medida, uma provação. E não tenho sombra de
dúvida de que só existem dois
motivos para que seja assim:
a corrupção e a impunidade

com a complacência do judiciário.
A falta de credibilidade, e
a distância dos membros do
judiciário com a sociedade,
transformou a justiça num
dos piores órgãos da República, a ponto de perder nas
pesquisas até mesmo para o
legislativo e o executivo.
Difícil remar no lamaçal.
De certa forma, estamos ilhados, circundados por políticos que roubam, saqueiam,
fazem chantagens, fabricam
dossiês e denigrem a imagem
do Brasil. Fazem de palácios
e prédios públicos um abrigo
blindado contra qualquer punição célere.
O tamanho da lista de Janot, decorrente das delações
da Lava-Jato, dá mostras do
quanto temos sido ludibriados e roubados por esses
gatunos que dizem nos representar, é uma acusação
atrás da outra, um conchavo
puxando outro, um escândalo
sobrepondo a outro.
É mais um capítulo triste na
história de Brasília, que sofre
de forma desmedida desde a
conquista de sua autonomia
política. Para completar, agora fomos surpreendidos com
a operação da Polícia Federal
intitulada “Carne Fraca”, a
maior da história, que desvendou um esquema absurdo
de pagamento de propina a
fiscais agropecuários federais para liberar carne adulterada, entre outros problemas,
beneficiando empresários do
agronegócio e partidos políticos e levando a imagem do
país a bancarrota.
Simplesmente inacreditável ver as maiores indústrias
do ramo envolvidas num esquema dessa magnitude. Em
quem ou no quê podemos
confiar? Precisamos, sim, valorizar as polícias, o Ministério Público, a Justiça brasileira e a imprensa. Juntas, essas
instituições são as únicas que
podem ajudar a vencer o descrédito do brasileiro. Só com
punição, voltaremos a confiar
num futuro mais promissor e
por um fim a indignação coletiva da sociedade brasileira.
É claro que não podemos
generalizar e jogar todos na
mesma vala, ainda existem
políticos sérios e comprometidos com as causas do país e
da sociedade. Posso até não
ser o mais entendido para falar de assuntos políticos, mas
como cidadão com criticidade; sinto na pele o reflexo e
acompanho o efeito devastador do que estão fazendo com
o nosso país.

NOTAS
Mais de 24 mil pessoas já
foram vacinadas contra a febre
amarela em Barreiras
Um surto da febre amarela
vem causando preocupação
por todo país, desde janeiro
desse ano, e o município de
Barreiras está com todas as
unidades de saúde prontas
para a imunização dos barreirenses. De acordo com a
coordenadora de imunização em Barreiras, Isabel dos
Apóstolos, já foram vacinadas mais de 24 mil pessoas
nas unidades de saúde distribuídas por toda cidade,
além de instituições e empresas visitadas. Segundo
ela, somente na Universidade Federal do Oeste da
Bahia – UFOB, cerca de 700
pessoas foram imunizadas.
Conforme dados do Minis-

tério da Saúde, o último surto de febre amarela no Brasil
ocorreu entre 2008 e 2009,
quando 51 casos foram confirmados. Segundo o Secretário Municipal de Saúde,
Tiê Araújo, as pessoas que
ainda não tomaram a vacina,
devem procurar a unidade de
saúde mais próxima de suas
residências.
Os fatores de risco são
maiores para as pessoas que
não tiveram a febre amarela ou que não se vacinaram
contra a doença, podendo
contrair ao viajarem para locais que seja área de risco,
mesmo que não haja casos
recentes reportados nestas
regiões.

Governo autoriza reajuste de até
4,76% no preço dos remédios
Os preços dos remédios
poderão subir até 4,76%.
Resolução da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (Cmed), órgão do
governo formado por representantes de vários ministérios, fixou em 4,76% o reajuste máximo permitido aos
fabricantes na definição dos
preços dos medicamentos. A
decisão foi publicada no “Diário Oficial da União”.
A regulação é válida para
um universo de mais de 19 mil
medicamentos disponíveis no

mercado varejista brasileiro.
Em 2016, o reajuste máximo autorizado foi de 12,5%.
Em 2015, foi de 7,7%. Em
2014, o reajuste foi de
5,68%.
De acordo com a portaria,
o reajuste leva em conta o
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgado
pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE)
em 10 de março de 2017, cuja
taxa foi de 4,76% no período
de março de 2016 a fevereiro
de 2017.

Sesab confirma primeiro caso de
febre amarela em macaco
A Secretaria de Saúde do
Estado (Sesab) divulgou, No
dia 29 de março, que foi confirmado o primeiro caso de
febre amarela em macaco na
capital baiana. O animal foi
encontrado morto no bairro
de Vila Laura. Outras duas
notificações em macacos
foram registradas na cidade
de Alagoinhas, a 120 km de
Salvador, no início do mês.
Por conta do caso no animal – que não é transmissor
da doença -, a Sesab afirmou
que, em conjunto com o município, definiu nova estratégia de combate ao controle
do vírus em Salvador. Os
detalhes das medidas serão
apresentados em coletiva

de imprensa na tarde desta
quarta-feira.
Segundo o último boletim
da Sesab, até 14 de fevereiro
deste ano, foram notificados
14 casos suspeitos de febre
Amarela em oito municípios
(1- Itiúba; 4 – Coribe; 1- Itamaraju; 1- Mucuri; 1- Nova
Viçosa; 3 -Teixeira de Freitas;
1- Ilhéus; 1- Feira de Santana; 1- residente no estado de
Alagoas).
A Sesab informou que
dois foram descartados laboratorialmente em Mucuri
e um Teixeira de Freitas.
Doze casos permanecem em
investigação. Os residentes
de Coribe e Itiúba são da
zona rural.

Mulheres ganham menos do
que os homens em todos os
cargos
As mulheres ganham menos do que os homens em
todos os cargos. É o que
aponta pesquisa salarial da
Catho que avalia 8 funções,
de estagiários a gerentes. A
maior diferença é no cargo
de consultor, no qual os homens ganham 62,5% a mais
do que as mulheres.
A pesquisa da Catho foi divulgada nesta terça-feira (7),
véspera do Dia da Mulher.
Para cargos operacionais,
a diferença entre os salários chega a 58%, e para
especialista graduado é de
51,4%. Completam o ranking: especialista técnico

(47,3%), coordenação, gerência e diretoria (46,7%),
supervisor e encarregado
(28,1%), analista (20,4%),
trainee e estagiário (16,4%)
e assistente e auxiliar (9%).
Essa disparidade entre os
gêneros também pode ser observada na análise da renda
da população. Os dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que a renda média nacional do brasileiro é de R$ 2.043,
mas os homens continuam
recebendo mais. Enquanto
eles ganham, em média, R$
2.251, elas recebem R$ 1.762
(diferença de R$ 489).

Enem 2017 será em dois
domingos seguidos: 5 e 12 de
novembro
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017
será realizado em dois domingos consecutivos: 5 e 12
de novembro. No ano passado, a prova foi aplicada em
um fim de semana (sábado
e domingo, 5 e 6 de novembro). A modificação foi divulgada pelo Ministério da
Educação (MEC).
A decisão de alterar o esquema de datas do Enem foi
decidida após a realização
da consulta pública sobre o
exame, entre os dias 18 de
janeiro e 17 de fevereiro.
Dos mais de 600 mil participantes, 63,70% votaram
que o Enem deveria ocorrer
em dois dias e 36,30% opinaram que deveria ser apli-

cado em um dia só.
Em seguida, aqueles que
participaram da consulta
pública tiveram de responder
à seguinte questão: “Caso
o exame continue sendo
aplicado em dois dias, qual
formato deverá ser realizado?”. A maior parte (42,30%)
optou que ele ocorresse em
dois domingos seguidos – por
isso, o MEC implementou a
mudança. Em segundo lugar,
ficou a opção de um domingo e uma segunda-feira (que
se tornaria feriado escolar),
votada por 34,10% dos participantes. Por último, restou
a alternativa de manter-se o
esquema até então vigente,
de sábado e domingo, com
23,60% dos votos.
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Prefeitos assumiram com a promessa
de cortar gastos e reduzir cargos
Os novos prefeitos tomaram posse em meio a maior crise financeira enfrentada pelos
municípios nos últimos anos. A grave situação dos governos municipais motivou discursos
com promessas de corte de gastos, principalmente com a redução de cargos
Jayme Modesto

C

om dificuldades financeiras e necessidade de cortes de gastos em muitos dos 34
municípios do Oeste da Bahia, os prefeitos que tomaram posse em janeiro, trocaram
as promessas de investimentos pelo discurso
da austeridade e da busca de eficiência para
otimizar os poucos recursos em
caixa. Tom e conteúdos diferentes de circunstâncias do passado
recente, quando, quem assumia,
vendia otimismo e dias melhores
em suas cidades.
Empossados há pouco mais de
dois meses, os novos prefeitos
assumiram seus cargos, com discursos de corte de despesas e promessas de redução do quadro de
servidores. Os mandatários destacaram nos
seus pronunciamentos as dificuldades financeiras sem precedente e o foco será o combate
os gastos inclusive com redução das secretarias.
Mais que a euforia da vitória nas urnas, a
certeza de um ano difícil e de aperto nas contas pela frente. Com prognóstico de queda de
repasses federais, gestões de todo o Oeste seguem tendência nacional e já começam 2017
tentando enxugar a folha.

Como a maioria dos municípios não tem
receita própria e sobrevivem basicamente de
repasses federais, uma economia fraca acaba
esvaziando ainda mais o caixa das prefeituras,
como as despesas é basicamente com pessoal,
se faz necessário uma máquina enxuta. Para os
reeleitos se torna um pouco mais fácil, devido
a máquina está em andamento, a situação é
mais grave para os novos gestores,
que além de encontrar o caixa vazio, terão outros problemas, entre
eles, o inchaço da máquina pública.
Em basicamente todos os discursos, – cortar gastos e reduzir os
cargos. A ordem é: proibido gastar.
Em Brejolândia, o prefeito reeleito Gilmar Ribeiro, disse que já em
outubro foi necessário fazer alguns
ajustes visando diminuir gastos com o pessoal.
Em Tabocas do Brejo Velho,
o prefeito Humberto Pereira
afirmou que apesar do município ter recebido um importante empreendimento que
irá gerar uma ótima receita,
será necessário reduzir gastos
para adequar a nova realidade e fazer os investimentos
necessários que o município

precisa.
Em Serra Dourada,
o prefeito Milton Frota afirmou: “Vamos
diminuir despesas e
buscar parcerias com
os governos estadual e
federal para realização
de melhorias na cidade
e geração de emprego
e renda”.
Milton reclamou ainda, que os municípios
têm perdido receita com a queda de arrecadação e que a cada dia as obrigações dos prefeitos são maiores.
Para o prefeito de Formosa do
Rio Preto, Dr. Termosires Neto,
mais do que um voto de confiança, os cidadãos depositaram nas
urnas em outubro de 2016, a sua
esperança em um político
cujo perfil é, exatamente,
aquele cobrado e desejado
pela população não só de
Formosa como do Brasil
como um todo. Dr. Termosires também lembrou o momento difícil pelo qual o país passa, com a crise
econômica e política, e pediu paciência
a todos, pois os problemas locais – agra-

vados pela má gestão anterior – serão enfrentados com sabedoria, criatividade e muito trabalho.
“Com empenho daremos resposta para todas
as demandas e buscaremos a geração de emprego e renda, uma das principais necessidades dos munícipes”, pontuou.
Termosires também assegurou que não medirá esforços para que os quatros anos de sua
administração sejam exemplares e austeros.
“Não será fácil, mas confio primeiramente em
Deus, nos nossos colaboradores da gestão e
no apoio da população formosense para juntos melhorarmos a nossa realidade”, afirmou,
acrescentando que “diante da herança administrativa caótica dos anos anteriores, medidas amargas serão necessárias para colocar ordem na casa
e preparar o nosso município para
uma nova era de prosperidade, na
qual o bem coletivo estará em primeiro lugar”, disse.
A lista de problemas que aguardam os novos prefeitos é intensa e
comum em quase todos os municípios, entre eles estão: Dívidas com
servidores, falta de remédios nos postos de
saúde, convênios com governos estadual e federal suspensos, dentre outras dificuldades. É
realmente um cenário sombrio.

Em audiência com ministros em Brasília, Pablo
Barrozo busca recursos para municípios baianos
ASCOM

Ascom do deputado

O

deputado Pablo Barrozo
(DEM), cumpriu agenda
no dia 15/03, no Ministério da Secretaria de Governo,
do Turismo e Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em Brasília. O
parlamentar acompanhou prefeitos, vice e secretários de municípios que representa na Assembleia Legislativa da Bahia.
“É nosso papel como representante destes municípios,
acompanhar seus gestores na
viabilização de suas demandas junto ao governo federal,
especialmente neste momento que temos ministros da
Bahia em setores estratégicos
do governo federal e que podemos contar com a sensibilidade dos mesmos. Apresentamos as nossas demandas e
tenho certeza que irão ajudar
na solução das questões que
interessam à população, da
qual tenho o orgulho de representar como deputado”, afirmou Barrozo.
O objetivo das audiências
com Antônio Imbassahy, mi-

Entre as demandas estão: A celeridade em convênios, construções de creches e aquisição de ônibus escolares
nistro da Secretaria de Governo e Silvio Pinheiro, presidente do FNDE, foi encaminhar
demandas de extrema importância para os municípios
baianos. Dentre elas, estão
a celeridade em convênios,
construções de creches, aqui-

sição de ônibus escolares,
além da busca de recursos
para outros projetos.
Para o deputado, tão importante quanto o acesso as
pastas do governo federal é os
gestores se cercarem de bons
técnicos, para que a elaboração

de propostas e cumprimento
de prazos sejam atendidos com
eficiência. “A qualidade técnica dos projetos e a eficiência
no cumprimento dos prazos
são primordiais para que os
municípios possam acessar os
recursos federais”, disse.

Estiveram presentes na reunião, o prefeito de Barreiras,
Zito Barbosa (DEM), de Irará,
Juscelino Souza (DEM), de
Candeal, Everton Cerqueira (DEM), de Laje, Binho de
Mota (PSB), de Angical, Gilsão
(DEM), Santo Amaro, Flavia-

no Hohrs (DEM), Euclides da
Cunha, Luciano Pinheiro (PDT),
Ranulfo (PRP), vice-prefeito de
Santa Rita de Cássia e o secretário de Educação de Riachão
das Neves, Evilázio Magalhães,
representando o prefeito Miguel Crisóstomo (DEM).
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CAPA

PREFEITO REAFIRMA O SEU
COMPROMISSO COM BARREIRAS
Cheilla Gobi

D

esde o seu discurso de
posse, no dia primeiro
de janeiro, o prefeito de
Barreiras, Zito Barbosa anunciou temas que iriam receber a
atenção em sua gestão: a busca de eficácia administrativa,
o combate a desordem urbana
e economicidade. Falou ainda
sobre algumas das medidas a
serem tomadas já nos primeiros dias de sua gestão, com o
objetivo de enxugar a máquina
administrativa para investir
em obras e melhorar a qualidade de vida da população.
Após apontar a existência de “graves distorções na
máquina administrativa”, o
prefeito falou da necessidade
de concentrar esforços para
reestruturação econômica e
urbanística do município, definindo ações para assegurar a
transformação da cidade, buscando a captação de recursos
junto ao governo do estado e
o engajamento do setor empresarial para a execução de
ações específicas mediante a
formação de parcerias público-privadas, com intuito de
abranger os anseios de toda a
comunidade barreirense.
Conforme o gestor público,
o primeiro passo da administração foi de analisar, fazer
um estudo da real situação em
que se encontrava a cidade,
objetivando obter informações relativas às “questões
críticas”, para em seguida começar a executar os trabalhos
essenciais, com objetivo de
tornar Barreiras uma cidade
com crescente qualidade de
vida, - definitivamente tornando-se a capital do Oeste.
A folha de pagamento de
dezembro em aberto, totalizando mais de R$ 7 milhões
e o valor do INSS que ficou
pendente referente a novem-

“Vamos fazer muito mais do que a população de Barreiras
está esperando,” garante Zito Barbosa
bro, dezembro e décimo terceiro salários de 2016, era
apenas o início de uma série
de problemas que começavam a aparecer. Conforme
Zito, durante os quatro anos
anteriores não houve recolhimento do INSS, e a dívida herdada, mais os juros chegava a
R$ 110 milhões. “De imediato
fomos buscar soluções e conseguimos em 30 dias fazer algumas ações, uma delas foi a
de pagar duas folhas no mesmo mês (dezembro e janeiro),
cumprindo o que prometemos
em campanha, pagar o salário
dos servidores dentro do mês
corrente”, garantiu Zito.
Nesse sentido, a atual administração pública garantiu
procurar por resultados concretos, inclusive em solucionar os problemas mais graves

que se estendem há anos no
município. Essas implicações
estão ligadas à melhor utilização dos recursos nas diversas
esferas de governo e principalmente voltados à melhoria da
comunidade.
“A população acreditou e
dentro do nosso planejamento iremos gradativamente
dando respostas às principais
demandas para que a cidade
experimente, em breve, outro
nível de qualidade de vida. Iniciamos com o recapeamento e
tapa-buracos, vamos também
cuidar da saúde e zelar por
uma educação de qualidade”,
disse o prefeito Zito Barbosa.
Entre o discurso e a prática
Como há muito tempo não
se via em Barreiras, parece
que agora será possível provocar um ambiente empreen-

dedor mesmo em um cenário
em que a burocracia e o comodismo são predominantes,
como é o caso das instituições
públicas.
O prefeito Zito nestes primeiro meses de sua gestão
tem se mostrado motivado
pela realização e alcance de
seus objetivos. Criatividade,
proatividade, inovação, liderança, iniciativa, comprometimento, flexibilidade, ousadia
e autoconfiança, são algumas
das características visíveis no
novo gestor, capacidades estas, capazes de fazer realmente a mudança que a população
tanto espera para Barreiras.
Já nos primeiros 15 dias de
gestão, a Prefeitura de Barreiras, através da Secretaria
Municipal de Infraestrutura e
Obras colocou as equipes de

trabalho nas ruas para realizar
ações emergenciais de recuperação asfáltica. O trabalho
começou na Avenida Eduardo
Catalão, em frente ao Hospital
Eurico Dutra.
“Em alguns locais, após a
limpeza, notamos que só o
tapa-buracos não resolveria a
situação. Então, optamos por
um trabalho mais completo
que é o recapeamento, além
de uma preparação específica
com varredura, requadração e
compactação de solo que aumenta a durabilidade do asfalto”, destacou o secretário João
Sá Teles.
Pelas ruas de Barreiras, as
ações de recuperação asfáltica não param. No centro da
cidade, os condutores de veículos e transporte público já
podem notar a melhoria no
trânsito com o fim dos buracos. Além do recapeamento,
as faixas de pedestres estão
recebendo nova pintura nas
áreas centrais e escolares,
bem como a sinalização nas
ruas centrais, com delimitação
de fluxo, áreas permitidas para
estacionamento, marcação de
obstáculos, cruzamento e zonas de conflitos, garantindo
mais segurança a pedestres,
motociclistas e motoristas.
Os semáforos de Barreiras
também passaram por manutenção logo nos primeiro dias
de atuação do novo prefeito.
Segundo o assessor da Secretaria Segurança Cidadã e
Trânsito, Junior Sampaio, foram realizadas troca de lâmpadas LED, limpeza, fiação
elétrica e reparos nos painéis
eletrônicos. Todos os semáforos foram vistoriados e receberam manutenção devida,

inclusive os aparelhos que estavam em sinal de alerta devido oscilações de energia.
Logo nos primeiros dias,
equipes da Secretaria de Infraestrutura de Barreiras
também se revezavam para
realizar a substituição de lâmpadas e a troca de algumas peças dos postes da cidade. Segundo dados da assessoria de
comunicação, Barreiras possui
1.963 ruas, 55 bairros e 22 localidades, atender toda esta
demanda ainda levará tempo,
considerando que hoje apenas três equipes fazem parte
do quadro da coordenação de
iluminação pública. Porém, segundo o coordenador Jackson
Ayres, o trabalho será realizado em 100% da cidade, obedecendo a um planejamento
prévio.
Nos setores de maior concentração de comércio, está
sendo colocada uma iluminação mais potente, com
lâmpadas que oferecem mais
claridade e, consequentemente, mais segurança para
comerciantes, comerciários e
público.
“Esperamos que essa motivação não seja apenas de início de gestão e que o trabalho
continue até o último dia do
seu mandato. Estamos confiantes de que agora Barreiras
terá cara nova”, disse a moradora Creuza Silva.
Reforma Administrativa
Outra ação imediata do
novo governo foi assegurar a
Reforma Administrativa, com
intuito de diminuir custos na
gestão pública com a diminuição do número de postos de
contratação, aprovada ainda
em fevereiro pela Câmara de
Vereadores.
Conforme esclareceu o procurador do município, Túlio
Viana, em 2016, a folha de pagamento contemplava 5.764
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servidores entre efetivos, nomeações e contratações. Com
a reforma, serão 2.369 servidores a menos o que reduz em
muito o impacto nos recursos
municipais com pagamento de
folha salarial.
“O que encontramos foi
uma folha sobrecarregada
com distribuição de cargos
sem grande efetividade para
a Prefeitura. A partir daqui
trabalhamos, respeitando o
momento de crise econômica
pelo qual passamos, e fazendo as contratações essenciais
para o funcionamento do
serviço público com respeito
à disponibilidade orçamentária”, disse Zito Barbosa.
A reforma administrativa
traz ainda a readequação das
secretarias, organizadas pelos eixos de trabalho: gestão
e finanças, gestão social e
cidadania, gestão da cidade e
gestão para o desenvolvimento econômico e sustentável.
Prefeito assina ordem de
serviço para obras no Morada
da Lua, São Paulo e Vila Jurí
Na presença de moradores,
o prefeito Zito Barbosa assinou no dia 31 de março, a ordem de serviço para início das
obras de micro, macrodrenagem e pavimentação dos bairros Morada da Lua de Baixo,
São Paulo e Vila Jurí, obra esta
tão esperada pelos moradores
destas localidades. De acordo
com informações do gestor,
as obras começarão início do
mês de abril e a expectativa é
que durem 18 meses. Ao todo,
serão investidos um pouco
mais de R$ 18 milhões.
Satisfeito com a chegada da
tão sonhada obra, o representante dos bairros Flávio Roberto agradeceu ao investimento
e enalteceu os benefícios
que a obra trará as três localidades. “Esperamos tanto por
este dia, e agora o prefeito Zito
nos surpreende com este projeto. Só temos a agradecer”,
disse o morador.
Na assinatura, o prefeito
Zito destacou que todos os
recursos já estão garantidos
para toda a conclusão da obra.
“Estamos ansiosos pelo início
das obras e muito felizes em
poder executar uma obra tão
sonhada, esperada há mais de
20 anos pelos moradores desses bairros”, disse Zito, garantindo agilidade nos trabalhos:
“A empresa tem o prazo de 18
meses, mas vamos solicitar
celeridade para que até o final
do ano, a macro e microdrenagem estejam concluídas, para
que a chuva não seja mais o
grande transtorno para os moradores destas localidades”.
Entraves até a assinatura da ordem de serviço. O
prefeito Zito disse que houve
muitos entraves até a assinatura da ordem de serviço.

Assinatura da ordem de serviço das obras do Loteamento São Paulo, Morada da Lua e Vira Jurí

O prefeito e a vice Karlúcia Macedo em entrevista coletiva
Na oportunidade, apresentou
todas as dificuldades enfrentadas para adequar e regularizar as certidões negativas
requeridas para viabilizar a
assinatura do contrato, que
assegura o financiamento
junto a Desenbahia.
Zito conta que foram surpreendidos com débitos no
INSS deixados pelo governo anterior que ocasionou
sequestros de recursos no
mês de janeiro e no mês de
fevereiro que já somam R$
6.495.612,01. Revelou ainda
que identificaram também
outras pendências de INSS
junto a Superintendência da
Receita Federal em Feira de
Santana e se depararam com
negativação na Conder, órgão
do estado, em virtude de recursos destinados ao município e que não houve prestação
de contas.
“Mobilizamos nossa equipe
técnica, realizamos diversas
viagens à Salvador e Feira de
Santana, e no tempo hábil,
negociamos as pendências
com o INSS no valor de R$
11.678.201,40, cujo valor parcelamos em 60 meses junto à
Receita Federal e efetuamos a

devolução de R$ 1.068.643,85
para a Conder, para que fosse
possível a liberação do financiamento do Desenbahia”, esclareceu o prefeito.
O prefeito assinou o contrato no dia 28 de março, em Salvador, junto ao governador da
Bahia, Rui Costa.
PROGRAMA DE OBRAS
PARA BARREIRAS
O planejamento, execução
e gestão de obras é um dos
grandes desafios da administração pública. Afinal, é preciso controlar cronogramas,
orçamentos, prestações de
contas, contratos entre várias
outras questões. No entanto,
o prefeito Zito diz ser possível
planejar Barreiras e garante
Programa de Investimentos e
Entrega de Obras e benefícios
para os munícipes com investimentos em infraestrutura,
Saúde, Esporte e Educação e
Segurança.
“Nós necessitamos muito de
pavimentação asfáltica, iluminação, reforma das praças públicas, escolas estruturadas,
saúde digna e mais segurança. Estamos trabalhando para
contemplar essas demandas,

e sabemos que a população de
Barreiras ficará muito agradecida”, disse Zito.
No dia (3/03), no bairro
Santa Luzia foi lançado a primeira etapa do programa “Pavimenta Barreiras”, que prevê
a pavimentação de ruas sem
asfalto e com saneamento
básico concluído em diversos
bairros da cidade. Segundo o
prefeito, nesta primeira etapa será contemplada parte
dos bairros Santa Luzia, Vila
Amorim e Bela Vista. Zito
Barbosa garantiu que com
o lançamento do programa
Pavimenta Barreiras as obras
de recapeamento que está
realizando e a requalificação
das vias já asfaltadas seguirá em frente, priorizando as
ruas centrais com maior fluxo
de trânsito e os corredores do
transporte coletivo.
O prefeito informou ainda
que trabalha neste momento
para viabilizar recursos para
construir o canal da Santa Luzia, e obras de infraestrutura
para a Feira da Vila Rica. “Nosso compromisso com a comunidade será cumprido. Estamos nestes primeiros meses,
enfrentando uma situação de

crise financeira, mas garanto
que vamos requalificar a feira
da Vila Rica, construir o outro
canal de macrodrenagem na
Santa Luzia, bem como realizar obras de macrodrenagem
e asfalto nos bairros. Vamos
retomar as obras das creches,
unidades de saúde e quadras
poliesportivas, e muitas outras ações”, garantiu Zito.
Esporte e educação. O prefeito de Barreiras Zito Barbosa
esteve em Brasília, acompanhado pelo deputado estadual
Pablo Barrozo (DEM), para
uma audiência com o presidente do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação
– FNDE, Sílvio Pinheiro, com
objetivo de solucionar a questão das creches em Barreiras,
na ocasião, apresentou uma
pauta de reivindicações na
área educacional de Barreiras.
Barbosa apresentou um relatório detalhado das obras
de 10 creches do Programa de
Aceleração do Crescimento –
PAC – no município, algumas
iniciadas, mas, todas embargadas e paralisadas já há alguns anos. “Tivemos um posicionamento positivo por parte
do presidente Sílvio Pinheiro,
e acredito que em breve estaremos retomando o projeto e
concluindo as creches”, disse
o prefeito.
Dentre as demandas apresentadas, além das creches,
está a viabilização de recursos
no setor para serem aplicados
em transporte escolar, principalmente na zona rural, por
meio do Programa Caminhos
da Escola. O município busca
a aquisição de seis veículos
adaptados, e com capacidade
de transportar entre 44 e 59
alunos com segurança e qualidade, como forma de assegurar os direitos dos estudantes
e evitar a evasão escolar.
A construção de creches e
escolas com quadras poliesportivas nos residenciais São
Francisco e Boa Sorte, ambos do Programa Minha Casa,
Minha Vida, foi outro item
apresentado pelo prefeito, no
encontro. “Nosso município
recebeu do Governo Federal
em 2015 e 2016, duas importes obras, o Residencial São
Francisco com cerca de 1.500
unidades habitacionais e o
Boa Sorte com quase 1.000
unidades.
O presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação, Silvio se comprometeu em dar uma atenção especial ao município e
destacou que concentrará os
esforços para que os recursos
destinados à educação cheguem a Barreiras o mais rápido possível.
No esporte o prefeito também garante investimentos.
“Vamos juntos resgatar o es-

porte em nossa cidade, não
com a preocupação somente
de formar atletas, mas sim
garantir a integração social e
o retorno da prática esportiva
em nosso cotidiano”, disse o
prefeito.
Segurança. Segundo o
prefeito, a segurança pública cabe ao governo estadual,
mas há muitas outras funções
que podem caber à prefeitura
e destaca a importância de
caminhar lado a lado com os
policiais. “Implantamos a Secretaria de Segurança porque
acreditamos na força dessa
parceria entre as instituições,
corporações e a sociedade
civil organizada. Os policiais
estão nessa linha de frente,
então estaremos aqui para colaborar no que for necessário”,
completou.
O Sistema de videomonitoramento também é um dos
anseios da população barreirense, principalmente dos comerciantes que sofrem tanto
com a insegurança no dia-adia. O novo gestor recebeu a
proposta com total empenho
em realizar a implantação do
sistema e parabenizou os esforços e comprometimento da
Comissão da Paz para que o
videomonitoramento seja uma
realidade em Barreiras.
O Projeto de Videomonitoramento foi elaborado em
parceria com a Secretaria de
Segurança Pública do Estado
e a Polícia Militar de Barreiras. Na primeira versão o monitoramento seria realizado
via rádio, porém, após análise
de empresa especializada, foi
constatado que a fibra ótica
seria o material mais viável e
moderno, além de ficar interligado ao sistema de monitoramento da Polícia Militar. O
projeto foi finalizado em 2015
e em 2016, entregue ao exgestor de Barreiras que repassou para a Comissão de Segurança e Paz.
“Somos uma entidade sem
fins lucrativos, precisamos do
apoio do Executivo para a implantação”, explicou Gil Araes,
integrante da Comissão.
Zito disse ter todo o interesse em trabalhar junto com
os envolvidos nesta causa em
busca da concretização desse
projeto. “Tenho todo o interesse em que este projeto saia do
papel e faça parte do dia a dia
da população, somos parceiros e vamos lutar juntos para
que isso ocorra o mais rápido
possível”, disse Zito.
Em linhas gerais, o prefeito
de Barreiras avaliza muito trabalho em sua gestão. “E esse
é o nosso compromisso, de
garantir dias melhores para os
morados. Vamos fazer muito
mais do que a população de
Barreiras está esperando”, garante Zito Barbosa.
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MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO

Grupo Paranhos promove Dia de
Campo na fazenda Santo Antônio
Jayme Modesto

A

ntes de iniciar o período de safra, empresas
envolvidas na cadeia de
abastecimento e produção do
agronegócio e, os pequenos
e médios produtores agrícolas, participam todos os anos
do chamado Dia de Campo. O
Dia de Campo reúne também
pesquisadores e instituições
de ensino e de pesquisa ligadas ao desenvolvimento do
campo.
O Dia de Campo organizado pelo Grupo Paranhos, foi
realizado no dia 18 de março,
na Fazenda Santo Antônio,
município de Muquém do São
Francisco, oportunidade, para
os produtores da região Oeste
da Bahia conhecer as melhores opções de cultivos.
Instalado há mais de 40
anos na região oeste, o Grupo
Sérgio Paranhos é referência
na pecuária baiana, na criação de gado de corte e raça
pura, promovendo anualmente leilões de touros Nelores
PO e gado de corte. Apostando na diversificação das
atividades e aproveitando o
potencial hídrico e a vocação
agrícola da região do vale, no
médio São Francisco, o Grupo,
atualmente, está produzindo
soja, milho e feijão em uma
área irrigada com 40 pivôs,
município de Muquém do São
Francisco.
Até o momento, os resultados têm sido bastante expressivos e foram apresentados à
comunidade agrícola no dia
de campo. O evento contou
com as presenças do prefeito
de Muquém do São Francisco
Márcio Mariano, do vice-governador João Leão, do deputado
Antonio Henrique Júnior, vereadores e representantes de
instituições financeiras, técni-

O grupo, atualmente, está produzindo soja, milho e feijão
em uma área irrigada com 40 pivôs, no município de
Muquém do São Francisco
FOTOS: JAYME MODESTO

O Grupo, atualmente, está produzindo soja, milho e feijão em uma área irrigada com 40 pivôs
cos e empresas de insumos.
Para o deputado estadual
Antonio Henrique Júnior, a
importância desse dia está em
buscar e encontrar soluções
sustentáveis de desenvolvimento para uma região especifica e reflete diretamente na
busca de novas tecnologias.
“Ficamos satisfeitos com o
trabalho e o empreendedorismo apresentados pelo Grupo
Paranhos. O Oeste da Bahia
se fortalece e mostra pujança
através de iniciativas desse
porte que colocam o nosso
Estado como um grande polo
agropecuário
reconhecido
nacionalmente”, afirmou o
deputado.
O deputado parabenizou
ao Grupo Paranhos pelo investimento na região, especificamente no Vale do São
Francisco. “Há mais de 40

anos trazendo uma pecuária
de primeira, e agora com a
lavoura, mostrando a capacidade na produção. Portando
essa é uma grande oportunidade para apresentamos a
grande viabilidade da produção neste Vale, que traz grandes riquezas para o nosso
povo. Precisamos trabalhar
pensando no pequeno, no
médio e no grande produtor.
Precisamos incentivar e viabilizar projetos para este setor
para que possamos produzir
muito mais”, frisou Antonio
Henrique Junior.
O Dia de Campo visa ainda,
a melhoria na produção, o que
impacta diretamente nas revendas de insumos agrícolas,
que têm a oportunidade de
alavancar seus negócios com
o aumento das vendas. É consensual entre os participantes

a importância do Dia de Campo ao promover a comunicação entre os produtores que
promovem o agronegócio, instituições financeiras, universidades, técnicos, pesquisadores e empresas de insumos.
Para o produtor Luiz Sergio
Paranhos, o Dia de Campo é
extremamente efetivo no sentido de difundir novidades em
termos de tecnologia, criar
condições e oportunidades de
planejamento de safras e alternativas mais sustentáveis,
aumentar a rentabilidade e a
produtividade e, por fim, fortalecer a agricultura.
“O evento é importante porque nos auxilia na tomada de
decisão quanto ao material a
ser plantado. A pecuária está
cada vez mais forte e estamos intensificando cada vez
mais. E agora estamos inves-

tindo também na produção de
grãos, ou seja, a integração da
lavoura e pecuária, sabendo
que precisam estar agregadas
às tecnologias”, disse.
Para Sérgio, os resultados
para esta produção são animadores. “Em soja estamos
conseguindo produtividade
acima de 60 sacos, milho acima de 180, feijão acima de
50 sacos, então é continuar
investindo e acreditando em
nosso projeto”, contou o produtor.
O prefeito de Muquém do
São Francisco, Márcio Maria-

no mostrou-se surpreso ao
ver o potencial de produção
agrícola que tem o município.
“O desenvolvimento é sempre
bem vindo e a Secretaria de
Agricultura de Muquém está
de portas abertas para atender nossos produtores e trabalhar para buscar cada vez
mais tecnologias e desenvolvimento para o nosso município
que ainda apresenta muitas
carências. Acreditamos que
Muquém vai alavancar ainda
mais, com a agricultura”.
Na oportunidade, o técnico, Eduardo Paranhos falou
sobre o sistema de pivô. “Trabalhamos com o sistema de
pivô central, temos a captação através de balsas no Rio
São Francisco. Nesse sistema
uma área circular é projetada
para receber uma estrutura
suspensa que em seu centro
recebe uma tubulação e por
meio de um raio que gira em
toda a área circular, a água é
aspergida por cima da plantação. Cada bomba de 110 hectares em torno de 500 metros
cúbicos por hora”, explicou
Eduardo.
O Grupo Paranhos sempre
teve o pioneirismo nas veias
e a inovação faz parte da sua
cultura. Estas características
vêm dos seus fundadores que
foram pioneiros nas áreas de
engenho de açúcar e cerâmica, entre outras atividades.
Atualmente, o Grupo está sob
o comando da 6ª geração da
família, que surgiu na cidade
de Palmares - PE, e a 2ª geração na Bahia.

Prefeito De Muquém, Márcio Mariano

GAZETA DO OESTE

BARREIRAS/BA,
28 de fevereiro a 31
de março/2017

O Grupo Paranhos há mais de 40 anos na região Oeste

Os resultados têm sido bastante expressivos e foram apresentados à comunidade agrícola no dia de campo O evento contou com a presença do vice-governador da Bahia, João Leão
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CRISTÓPOLIS

Sessão marca abertura de trabalhos
na Câmara de Vereadores
Jayme Modesto

O

s trabalhos na Câmara
de Vereadores de Cristópolis, no Oeste da Bahia,
foram reabertos no dia 20/02,
em sessão que contou com a
presença do chefe do executivo, Adail Câmara, que na ocasião representou o prefeito
Gilson Nascimento, além dos
nove vereadores e outras autoridades.
Foram duas sessões, uma
solene de abertura dos trabalhos do primeiro semestre de
2017, e uma ordinária com a
apresentação de várias proposituras, e também a leitura
da resolução de criação das
comissões permanentes.
Com o plenário lotado, o
presidente da Casa, o vereador Edinaldo Costa Araújo,
recepcionou a todos, desejando boas vindas aos novos integrantes do legislativo municipal, conclamou o empenho de
todos no sentido de que 2017,
possa ser um ano, de muito
êxito com uma boa produção
legislativa. Edinaldo destacou ainda, a importância dos
dois poderes trabalharem em
conjunto em prol do desenvolvimento e bem-estar da popu-

Foram duas sessões, uma solene de abertura dos trabalhos e
uma ordinária, com a apresentação de proposituras
JAYME MODESTO

sou as dificuldades que o município enfrenta atualmente,
destacando que a nova administração está empenhada e
organizada, para entender e resolver a situação de Cristópolis.
Por fim, o novo gestor desejou muito sucesso ao legislativo municipal. “Que possamos
em nome do povo cristopolense, abraçar com dedicação
suas reivindicações e a partir
delas tornar nossa cidade
mais feliz com esperança de
um novo caminho e uma nova
história”, finalizou o prefeito.
O LEGISLATIVO DE CRISTÓPOLIS É COMPOSTO PELOS
SEGUINTES VEREADORES:

lação cristopolense.
“A minha escola política foi
esta Casa. Tenho dever e obrigação de estar à disposição
desse legislativo 24 horas por
dia, esse é o meu compromisso com Cristópolis. Esse é um
momento de trabalharmos
todos em conjunto, o prefeito,

os vereadores e o secretariado.
Nós vereadores precisamos entender que não fomos eleitos
apenas para fazer projetos e
votar, é através do nosso trabalho, dedicação e empenho que
vamos construir o futuro de
nossa cidade e uma sociedade mais justa, esse foi o nosso

compromisso feito em campanha”, externou o presidente.
A mensagem do executivo
foi lida em plenário pela secretária da Câmara. No texto,
o prefeito garantiu diálogo
constante entre o executivo e
legislativo e disse que estar
ciente da sua responsabilida-

de frente ao município. “Espero melhorar de forma satisfatória para corresponder
com harmonia e empenho as
demandas requeridas por esta
Casa Legislativa”, disse o prefeito, na mensagem lida pela
secretária.
No texto Gilson também fri-
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TABOCAS

Câmara de Vereadores de Tabocas retoma
os trabalhos legislativos de 2017
JAYME MODESTO

A primeira sessão foi
marcada pelo tom otimista
dos pronunciamentos, onde
os vereadores destacaram a
vontade e a determinação em
trabalhar pelo município
Jayme Modesto

N

o dia 17 de fevereiro, a
Câmara de Vereadores de
Tabocas do Brejo Velho
realizou a sessão ordinária de
abertura do ano Legislativo,
ocasião que marca o início
oficial dos trabalhos da Casa
de Leis em 2017. Conforme
determina a Lei Orgânica do
município, o prefeito Humberto Pereira, por motivos de
força maior não compareceu e
foi representado pelo chefe de
gabinete Cássio Fernandes.
Estiveram presentes no plenário, a secretária de Assistência Social Leonor Diamantino e o procurador da Câmara
Dr. João Robert Xavier, além
da presença do público.

Antes de iniciar os trabalhos, a presidente da Casa, a
vereadora Ornelina Maria da
Mata, convidou os presentes
para uma oração. Após uma
breve apresentação dos vereadores, Ornelina desejou
boas-vindas aos parlamentares e falou sobre os desafios
e compromissos desta nova
legislatura.
“Espero que todos os vereadores de Tabocas e as demais
autoridades constituídas do
município possam trabalhar
em harmonia, buscando melhorias para a vida dos cidadãos”.
A primeira sessão foi marcada pelo tom otimista dos
pronunciamentos, onde os
vereadores reeleitos e os que

tância desse dia.
Os eventos e todas as atividades de comemoração do
dia do evangélico, bem como
o local e programação serão
decididos em conjuntos pelas
igrejas evangélicas sediadas
no município de Tabocas do
Brejo Velho. A Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em
contrário.
A MESA DIRETORA RESPONSÁVEL PELA DIREÇÃO DOS
TRABALHOS LEGISLATIVOS:

assumiram o mandato pela
primeira vez, destacaram a
vontade e a determinação em
trabalhar por Tabocas do Brejo Velho.
O representante do prefeito, Cassio Fernandes, destacou a importância do diálogo
permanente e produtivo entre
os dois poderes e, reafirmou
os compromissos do prefeito
Beto, assumidos nas praças
públicas e nos pronunciamentos feitos no curso de sua

campanha. Ele assegurou que
Beto governará observando o
princípio da transparência e
falou sobre as principais dificuldades enfrentadas no início da gestão.
Na sessão também foi discutida, a criação das comissões,
mediante um acordo entre os
parlamentares. Também foram apresentadas várias indicações e um projeto de Lei,
que institui o dia do evangélico, de autoria do vereador Val-

demir Almeida de Deus.
Conforme o projeto fica instituído no âmbito do município
de Tabocas do Brejo Velho, o
DIA DO EVANGÉLICO a ser comemorado anualmente em 12
de agosto.
Constará no Calendário de
feriados municipais, sendo
proibidas outras comemorações de cunho profano ou de
outras religiões que não seja
evangélica, que possa prejudicar de alguma forma a impor-

Presidente:
Ornelina Maria da Mata
Vice-presidente:
Manoel Ataide de Souza
1° Secretário:
José Walter Dias da Costa
2° Secretário:
Adelson Caetano de Souza
VEREADORES QUE
COMPÕEM O LEGISLATIVO
MUNICIPAL:
Valdemir de Almeida de Deus
Agilson Branco de Almeida
Eliete Carlos de Jesus
Janilton de Oliveira
José Nelton Conceição Neri
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SÃO DESIDÉRIO
FOTOS: ASCOM

São Desidério detém o título de maior produtor
de algodão e lidera a produção de grãos do norte/
nordeste. Programação de aniversário incluiu
apresentações culturais e shows musicais

A cidade é considerada "Terra do desenvolvimento e encantos naturais"
Cheilla Gobi

O

s 55 anos de emancipação política de São Desidério foram comemorados no dia 22 de fevereiro com
uma programação especial
preparada pela Secretaria de
Cultura, Esporte, Lazer e Turismo (SECULT) com participação da comissão
da Banda Sopra Sax,
entre os dias 20 e 22.
No dia 20 foi realizada 17ª Edição do
Clube da Leitura e
Café Literário com a
discussão da cultura local e
do livro “O auto da Compadecida”, na Biblioteca Municipal
Dom Ricardo Werberberguer,
situada provisoriamente no
antigo Salão Paroquial, próximo a Rodoviária. Logo mais,
por volta das 18h do dia 21
teve início o carnaval de rua
com a Banda Sopra Sax. Centenas de participantes se juntaram à banda e desfilaram
por ruas da cidade até a Praça
Abelardo Alencar. O público
teve a oportunidade de prestigiar a exposição fotográfica com imagens da cidade e
apresentação de Capoeira e do
Grupo de Dança Pérolas Negra. A programação terminou
com shows de bandas locais.

No dia do aniversário da
cidade, 22, a programação começou logo cedo, às 5h com
a alvorada festiva nas ruas da
cidade, o ponto de encontro
foi na Praça Juarez de Souza.
Em seguida, momento solene na Praça Emerson Barbosa, com o hasteamento das
bandeiras
oficiais,
que contou com a
presença do prefeito
Zé Carlos, do presidente da Câmara de
Vereadores Marusan
Lima, secretários de
governo, vereadores,
além da presença do pároco Pedro Felipe e servidores.
“Parabenizamos e agradecemos aos visionários que há 55
anos conseguiram emancipar
São Desidério, conquistando a nossa independência.
Procuramos fazer um evento
cultural, valorizando nossa
arte, nossa cultura, natureza,
para dar oportunidade ao que
é nosso. Quero parabenizar
São Desidério, os filhos deste
município, e também os filhos
adotivos que ajudam a desenvolver nossa terra. Deixo uma
mensagem de fé e esperança
de que dias melhores virão”,
destacou o prefeito.
Em seguida foi dada a largada do 1º Eco Bike Mas-

Município comemora
55 anos de
emancipação política

culino, na Praça Abelardo
Alencar. A programação teve
continuidade com a apresentação dos artistas locais que
comandaram a festa e animaram a noite de aniversário.
“Na verdade essa programação de aniversário foi um
presente do povo de São Desidério para o próprio povo da
cidade, foi uma festa no formato cultural com a pretensão
de nos divertirmos e valorizar
nossos artistas, o povo de São
Desidério é seu maior tesouro”, comemorou o secretário
de Cultura, Esporte, Lazer e
Turismo, Josivaldo Oliveira.
SÃO DESIDÉRIO
São Desidério no Oeste da
Bahia, considerada “terra do
desenvolvimento e de encantos naturais”, distante 860 km
de Salvador é o maior produtor de algodão do Brasil. No
ranking nacional, o município
detém o título de maior produtor de algodão e lidera a
produção de grãos do norte/
nordeste brasileiro.
É considerado o segundo
maior município do estado
em extensão territorial, com
cerca de três mil quilômetros
de estradas vicinais. O município se destaca ainda pelos
encantos e belezas, atrativos

Primeiro Eco Bike masculino
estes, indescritíveis aos olhos
de quem conhecem. São Desidério desponta no cenário
nacional como um novo e
promissor roteiro turístico.
Pessoas de vários lugares do
Brasil e até mesmo de outros
países já visitaram os atrativos turísticos locais.
O município detém um po-

tencial turístico que se configura em 146 grutas catalogadas entre elas, o Buraco do
Inferno com 4 km de extensão
e uma depressão de cerca de
60 metros e 300 de diâmetro,
nove sítios arqueológicos, cavernas com inscrições e pinturas rupestres. O maior lago
subterrâneo do Brasil, deno-

minado Lago do Cruzeiro, que
possui uma das maiores bacias
hidrográficas do nordeste rica
em biodiversidade com 24 rios
perenes, entre estes, a nascente do Rio Grande, o principal
afluente da margem esquerda
do Rio São Francisco. Cachoeiras e lagos, paredões rochosos
com até 40 metros de altura
favoráveis a prática de rapel e
tirolesa, trilhas ecológicas e fenômenos naturais, como o do
Sumidouro, onde se forma uma
espécie de piscina natural na
qual a água sobe e desce num
ritmo marcado pela própria natureza, denominado sifão.
Os visitantes podem encontrar cenários inesquecíveis
como o Parque Municipal da
Lagoa Azul, Lagoa Azul, Gruta do Catão, Gruta do Buraco
do Inferno, Grutas das Pedras Brilhantes, Sumidouro,
Paredão do Deus Me Livre,
Sítio Grande, Morrão, além
dos Rios. Cada um deste com
suas belezas e suas infinitas
particularidades. Grutas, rios,
cachoeiras, lagos, paredões,
corredeiras, trilhas e grutas
que formam um paraíso para
os amantes de esportes radicais que buscam uma superdose de adrenalina e interação com a fauna e a flora do
Oeste baiano.

BREJOLÂNDIA

Câmara do município inicia trabalhos da nova legislatura
A primeira sessão de 2017 foi marcada pelo clima de alegria, amizade e entusiasmo
Jayme Modesto

A

Câmara de Vereadores
de Brejolândia inicia os
trabalhos legislativos de
2017. Na oportunidade, um
grande público compareceu
para prestigiar a primeira sessão da nova legislatura, que
foi realizada no dia 17/02, e
como já é de costume, a primeira sessão após o recesso,
foi marcada pelo clima de alegria, amizade e entusiasmo.
Na abertura dos trabalhos, o presidente
da Casa, o vereador
José Alves de Castro
(Zé Goiás) desejou
boas vindas aos seus pares, referindo-se também aos novos
integrantes do legislativo.

JAYME MODESTO

“A Câmara de vereadores de
Brejolândia os desejam boas
vindas, que possamos trabalhar e defender os interesses
do nosso povo. Esta Casa é um
espaço para se debater ideias
e projetos, com o objetivo
principal de contribuir para
o desenvolvimento da nossa
cidade, por isso, o legislativo
municipal está de portas abertas aos novos parlamentares,
assim como para o
povo, desejo que a
legislatura 2017 –
2020, seja de sucesso
e crescimento”, disse
o presidente destacando ainda: “Reitero
hoje o compromisso
que assumi no dia 1º de janeiro, – de transformar a Câmara
Municipal de Brejolândia, de-

Os discursos foram simples e coerentes com o clima de sessão

senvolvendo uma gestão séria,
ética e transparente”.
O presidente ressaltou também a importância da independência entre os poderes,
e garantiu trabalhar em harmonia com o Poder Executivo.

“Reconheço como grande desafio desta gestão a missão de
manter credibilidade a Casa,
atendendo as expectativas
da nossa comunidade. Vamos
buscar fortalecer o Legislativo, contribuindo para que a

nossa cidade continue a crescer e a oferecer dignidade à
nossa gente”.
Conforme explica o presidente, uma das principais
metas da nova Mesa Diretora é
assegurar que a Câmara esteja
sempre atenta aos anseios da
população, garantindo a participação popular e o livre exercício do direito de cidadania.
“Não iremos poupar um só
minuto do tempo que não seja
dedicado à busca de soluções
para os problemas que nos
afligem. E esses problemas
são muitos e graves, mas já
temos uma cidade com melhor apresentação no seu
aspecto estrutural; já respiramos um clima de esperança. Estamos bem conscientes
de que 2017, será um ano de

muitas dificuldades e sacrifícios”, comentou.
O presidente franquiou a
palavra a todos os vereadores,
que tiveram a oportunidade
de se apresentar e fazer suas
considerações e prognósticos
para os trabalhos legislativos
de 2017. Em geral, os discursos foram simples e coerentes
com o clima de sessão.
O prefeito Gilmar Ribeiro,
por motivos de viagem não
compareceu a sessão, mas
encaminhou a mensagem do
executivo que foi lida pelo secretário da Câmara Joaquim
dos Passos.
Foram apresentadas várias proposituras entre elas a
resolução de criação das comissões, que foi amplamente
discutida.
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ENTREVISTA

Economicidade e transparência são as
palavras de ordem na gestão do presidente
Cheilla Gobi

A

os 34 anos, exercendo o seu segundo mandato, o vereador Gilson Rodrigues (PMDB) foi eleito
presidente da Câmara Municipal de
Barreiras, no Oeste da Bahia. Em
entrevista exclusiva ao Jornal Gazeta do Oeste, Gilson destacou que
união, economicidade e a transparência são os principais pontos que
irão nortear a sua gestão e afirma
que trabalhará com todos os vereadores que compõem a Casa. Ele fala
de suas expectativas para o desafio
de gerir o Legislativo local. Há dois
mandatos Gilson vem imprimindo no
parlamento barreirense sua marca
de humildade e competência.
Na entrevista o vereador explica
ainda seus planos de trabalho durante sua gestão e diz que tem como
meta potencializar TV Câmara; ampliar o funcionamento das 8h às 18h,
mudança esta que segundo ele trará
mais agilidade aos funcionários e
grandes benefícios para toda a população barreirense; e trabalhar com
o máximo de transparência. Quanto às reuniões ordinárias, o novo
presidente diz continuar todas as
terças e quartas-feiras, a partir das
19h30min.
A união com o executivo também
é apregoada por Rodrigues, que no
início do mandato, já se reuniu com
o novo prefeito Zito Barbosa. O objetivo foi colocar-se à disposição para
trabalhar em parceria.
O presidente pontuou algumas
mudanças já realizadas nestes primeiros meses em que assumiu o
posto. Falou também a respeito da
TV Câmara e demais veículos de comunicação do município.
A chapa encabeçada por Gilson
para a Mesa Diretora da Câmara
elegeu os vereadores José Barbosa como vice-presidente, Maria das
Graças Melo como 1ª secretária e a
vereadora Silma Alves como 2º secretária. Veja a entrevista que segue
na íntegra:
COMO FOI SEU ENVOLVIMENTO
COM A POLÍTICA E COMO
COMEÇOU SUA TRAJETÓRIA?
Candidatei-me em 2008, no qual
obtive 517 votos. Não desisti e continuei minha luta, pois eu já vinha
da construção de um trabalho, uma
história de vida marcada pela participação no Conselho Tutelar, onde
fui conselheiro e presidente. E na
condição de vereador de primeiro
mandato tive uma experiência muito boa, um grande aprendizado. Enfrentamos muitos desafios. Procurei
cumprir com o meu papel enquanto
vereador, objetivando corresponder
com os anseios da população. A
política precisa ser exercida para o
bem comum, e enquanto parlamentar procuro atender sempre com as
expectativas da sociedade.
COMO O SENHOR AVALIA SUA
ELEIÇÃO PARA A PRESIDÊNCIA
DO LEGISLATIVO?
Foi uma eleição que ficará marcada, pois ocorreu de forma muito democrática, transparente, tranquila e
com muito diálogo entre os vereadores. Sei que é uma responsabilidade
muito grande presidir uma Câmara
que tem 19 vereadores do porte do
município de Barreiras. Francamente, não havia pensado em disputar

Novo presidente da Câmara de Barreiras fala sobre
seus projetos e desafios para biênio 2017/2018
CHEILLA GOBI

uma eleição para esse cargo, mas,
nossa vida está nas mãos de Deus e
vejo a presidência como uma missão
dada por Deus para que sejamos e
façamos sempre o melhor em prol
do bem comum. A chegada à presidência não se iniciou agora, é fruto
da minha história de vida, e em minha atuação como vereador, bem
como na aprendizagem adquirida
ainda como 1º Secretário no período
de 2015-2016. Candidatei-me, por
entender que estou preparado para
o cargo, e mostrei isso ao longo de
minha atuação legislativa bem como
conseguindo apoio para a vitória da
Mesa Diretora.
SUA CARREIRA POLÍTICA
VEM SENDO BEM SUCEDIDA.
VEREADOR, PRESIDENTE DA
CÂMARA. ISSO O SURPREENDE?
Penso que primeiramente que a
história política reflete também com
a história de vida. Para ter êxito na
política, independente de mandato
se faz necessário construir uma história pautada nos princípios e valores éticos, legais e morais com uma
liderança e uma conduta correta.
Bem como envolver-se com as comunidades, sempre ouvindo e buscando
soluções nas esferas dos poderes.
Essas características, em minha opinião são fundamentais para obter
um melhor resultado na vida pública.
Acredito que um político de sucesso
é aquele que busca ser um líder de
exemplo.
DO PONTO DE VISTA POLÍTICO,
2017 JÁ COMEÇOU?
Sim, iniciou com a posse dos vereadores e prefeito. Antes, mesmo
da sessão de abertura dos trabalhos,
os vereadores e Câmara já se mobilizavam cumprindo com suas obrigações, fazendo visitas, fiscalização
como um legislador deve fazer. No

entanto, ainda há muito que fazer e
para isso o planejamento é indispensável.
JÁ DEU PARA FAZER UM
LEVANTAMENTO SOBRE A
SITUAÇÃO DO LEGISLATIVO?
Sim! A máxima é: “examinai tudo e
ficai com que é bom”.
QUAL SUA PRINCIPAL META
A FRENTE DO LEGISLATIVO
MUNICIPAL?
A principal meta de nossa gestão
é aproximar o legislativo da população de Barreiras, através do fortalecimento dos instrumentos de relação
com a sociedade e especialmente da
economia do dinheiro público, baseada no pilar da transparência.
QUAIS AS PRIORIDADES DA
SUA GESTÃO?
Aproximar o cidadão da Câmara
Municipal de Vereadores. Buscar
aprofundar e fortalecer os instrumentos de relação com a sociedade.
Economia do dinheiro público para
melhor utilização dos recursos em
beneficio da população barreirense;
Dar transparência e visibilidade à
atuação dos vereadores; Gestão baseada nos princípios da Administração Pública; Gestão compartilhada;
Fortalecer o mandato dos vereadores
potencializando suas funções; Realizar um trabalho organizacional com
fortalecimento e potencialização dos
setores e departamentos legislativo
na Câmara, bem como humanizar os
serviços da Casa.
QUAIS OS PROJETOS OU
AÇÕES QUE O SENHOR TEM
DESENVOLVIDO ENQUANTO
VEREADOR?
As ações como legislador deste
município continuam sendo pautadas com base na escuta dos mais

necessitados, continuo na defesa
dos direitos da infância e juventude.
E continuo com muita firmeza me
posicionando em defesa da vida e da
família seguindo os princípios éticos,
morais e legais.
QUAL O PRINCIPAL PROJETO
QUE VOCÊ TEM EM MENTE
E QUE VAI COLOCAR EM
BENEFICIO DA SOCIEDADE?
Primeiramente vamos buscar organizar a parte interna da Câmara.
Fazer com que tenhamos um funcionamento adequado dos departamentos, vamos fazer análises dos
cargos existentes, vamos trabalhar
para potencializar a TV Câmara Municipal, vamos trabalhar para que as
transmissões sejam ao vivo, vamos
procurar trabalhar uma forma eficaz para apresentarmos a verdadeira
história da Câmara de Vereadores de
Barreiras, a história dos parlamentares que passaram pela Casa, iremos
trabalhar o conceito da economicidade, além de implementar uma Câmara forte e mais representativa, iremos
trabalhar com sessões itinerantes,
em lugares mais longínquos, para estabelecer um diálogo entre o legislativo e a comunidade, principalmente
na zona rural. Outras ações que também estamos buscando, é fazer com
que as Comissões, estabeleçam audiências e reuniões ordinárias semanais ou quinzenais para debater as
principais demandas da população.
VOCÊS GARANTEM
APROXIMAÇÃO COM A
POPULAÇÃO, DE QUE FORMA?
A Câmara Municipal de Vereadores
de Barreiras tem a obrigação legal
de ser um espaço democrático para
a plena participação da sociedade,
dando-lhe direito o efetivo direito de
ter voz e vez para que a vontade da
população seja atendida e assim me-

lhorar a vida das pessoas. Nesse sentido, buscaremos fazer com que essa
obrigação seja cumprida buscando
integrar a Câmara de Vereadores com
a sociedade barreirense, através de
um plano de comunicação, de audiências públicas, sessões itinerantes e de plenárias temáticas; nosso
intuito é proporcionar ainda ações
que estimulem a participação e valorização dos servidores públicos; nossas sessões continuarão sendo transmitidas via rádio e TV Câmara, nossa
gestão irá buscar primar pela melhoria do atendimento às demandas em
proveito do bem-estar e qualidade de
vida da coletividade, legislando e fiscalizando as ações do Executivo.
MUITO SE TEM DITO BRASIL A
FORA SOBRE TRANSPARÊNCIA
NOS GASTOS PÚBLICOS, MAS
POUCO EFETIVAMENTE FEITO.
O PRESIDENTE GILSON FARÁ
DIFERENTE?
A transparência na administração pública é uma obrigação nossa
como gestores públicos. Temos, a
oportunidade de provar que legislamos em favor da causa popular seja
como vereador, presidente ou agente público. Devemos trabalhar em
nome dos cidadãos, devendo zelar
pela coisa pública com maior dedicação. Para tanto, se faz necessário
à disponibilização de informações da
administração pública como forma
de prestação de contas e nós componentes da Mesa Diretora da Câmara
de Vereadores de Barreiras estamos
empenhados e comprometidos com
a transparência da administração do
legislativo municipal.
LEGISLAÇÃO – É PRECISO
AVALIAR OU MELHORAR
A LEI ORGÂNICA E O
REGIMENTO INTERNO DE
NOSSO MUNICÍPIO? SERÃO
NECESSÁRIOS AJUSTES?
O papel do vereador e rever as leis
municipais para melhor adequá-las
a realidade atual. Por isso iremos
rever os casos omissos no regimento interno e ajustar de acordo com
a realidade do legislativo municipal
promovendo as correções necessárias para não dar margens às várias
interpretações. E isso só será possível realizar após estudos e debates
dos vereadores e de suas comissões.
E COMO ESTÁ A RELAÇÃO COM
SEUS PARES, SERÁ POSSÍVEL
UM TRABALHO HARMONIOSO,
EM CONJUNTO?
Sempre pautei minhas ações na
harmonia e no diálogo, por isso a relação é harmoniosa. Vamos buscar
realizar um trabalho compartilhado
com toda Mesa Diretora e com todo
o corpo legislativo, pois o objetivo
de cada vereador independente de
questões partidárias: é a melhor qualidade de vida dos barreirenses.
A UNIÃO COM O EXECUTIVO
TAMBÉM É APREGOADA
POR VOCÊ? O QUE PODE
MELHORAR NOS DOIS
PODERES?
Embora os poderes sejam independentes, executivo e legislativo, eles
estão intrinsecamente relacionados
e necessitam da constante articulação para que o sistema funcione
como um todo. O legislativo e executivo devem zelar pela boa prática
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da gestão pública com eficiência, eficácia e equidade.
Iremos pautar nossas ações
naquilo que prever o regimento, harmonia e independência
trabalhando em prol do bem
comum.
JÁ SE REUNIU COM
O NOVO PREFEITO E
SUA EQUIPE? O QUE
PÔDE PERCEBER?
HÁ MOTIVAÇÃO?
DEMONSTRAM
COMPETÊNCIA PARA
GERIR OS PROBLEMAS
DO MUNÍCIPIO?
Já estive com o prefeito,
e vamos estabelecer uma
agenda com a Mesa Diretora, para que sejam debatidas
as principais pautas. O nosso
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objetivo é trabalhar de forma
harmônica e independente. É
notável que o prefeito tem se
comprometido com a gestão
pública e acreditamos que
é possível fazer melhor por
Barreiras. Acreditamos que
essa resolução do prefeito
Zito em planejar a cidade, as
suas ações vai dá um novo
rumo a cidade. E visto já as
ações iniciais do novo gestor,
acreditamos que Zito irá fazer
sim um bom trabalho, ele tem
demonstrado competência
sim para gerir os problemas
do município. E a Câmara
vem exercendo o papel fiscalizador, a Mesa Diretora se
comprometendo também em
manter sempre esse diálogo
com o executivo. Portanto, é

possível sim o executivo e o
legislativo fazer um bom trabalho em prol de Barreiras,
colocando sempre o interesse
coletivo em primeiro plano.
QUAIS OS PROJETOS
PARA TV CÂMARA DE
BARREIRAS PARA QUE
ELA POSSA ALAVANCAR?
COMO PRETENDE
POTENCIALIZAR
ESSE VEÍCULO DE
COMUNICAÇÃO?
Já estamos fazendo algumas alterações, inclusive já
estamos elaborando o processo licitatório para a contratação da equipe da TV, já
contratamos o novo diretor
e pretendemos fazer um trabalho técnico e não político.

Os nossos objetivos na TV é
fazer primeiramente com que
elaz seja para o povo e não
somente de um político, não
só do presidente, não da Mesa
Diretora, não dos vereadores,
queremos que a TV Câmara
de fato, se estabeleça como
um veículo de comunicação da
comunidade barreirense. Iremos buscar as parcerias com
os programas independentes,
com a participação popular,
cidadã, as organizações para
que a TV funcione de forma
correta, profissional.
COMO A CÂMARA VAI
TRATAR A COMUNICAÇÃO
DA CASA E OS VEÍCULOS
QUE A COBRIREM?
A comunicação e os veículos

que cobrem a Câmara Municipal tem um papel fundamental
na fiscalização da execução
do governo, em conjunto ou
além do Poder Legislativo, em
benefício da sociedade e da
democracia. Assim, queremos
que ações ocorram sempre em
benefício da população com
ética e respeito.
PRETENDE
FAZER ALGUMA
REESTRUTURAÇÃO NA
PARTE FÍSICA DA CASA?
A estrutura física da Câmara necessita de algumas mudanças e adequações, para o
futuro. Dessa forma, se faz imprescindível estudo detalhado
para melhor execução do dinheiro público e atendimento

das solicitações dos servidores e pares.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os vereadores que compõem a Câmara Municipal de
Barreiras foram escolhidos
pelo povo, legitimados pelo
voto popular, são detentores
de um grande poder e precisam usar essa força com inteligência, coerência e sabedoria. O legislativo municipal
possui grandes responsabilidades seja na função fiscalizadora, legislativa e julgadora.
Cada vereador precisa deixar
de lado os seus interesses particulares e buscar zelar pela
a qualidade de vida das pessoas, especialmente dos mais
necessitados.

BARREIRAS

Oeste da Bahia ganha Base do Grupamento Aéreo da PM
REPRODUÇÃO

Cheilla Gobi

A

região Oeste da Bahia recebeu a 1ª Base do Grupamento Aéreo da Polícia
Militar (Bavan/Graer), na cidade de Barreiras. A unidade
foi inaugurada pelo governador Rui Costa, na tarde do dia
17/02, e contou com a presença de várias autoridades policiais e políticas, entre elas,
prefeitos de toda a região, o
secretário de Segurança do
estado Maurício Barbosa e do
comandante-geral, Anselmo
Brandão.
Localizada ao lado do Aeroporto do município, a unidade é o primeiro ponto fixo
de apoio do Graer no interior
do estado e dará suporte às
operações ostensivas e investigativas, além das ações de
resgate e salvamento.
A Bavan foi construída e
implantada através de uma

Parceria
Público-Privada
(PPP), com a Associação de
Agricultores e Irrigantes da
Bahia (Aiba). O Governo do
Estado investiu R$ 24 milhões
(aeronave modelo Esquilo,
caminhão de abastecimento,
entre outros equipamentos) e

a estrutura física da unidade
(R$ 4,2 milhões) erguida pela
Aiba, via financiamento do
Programa para Desenvolvimento da Agropecuária (Prodeagro). A Base consiste em
um hangar para abrigar duas
aeronaves, salas de apoio,

alojamentos, refeitório e sala
de ginástica.
De acordo com o governador Rui Costa, a Bavan vai
garantir mais segurança para
a região, permitindo avanços
no atendimento das ocorrências, ampliando o alcance das
ações de Segurança Pública.
“Os meios aéreos proporcionam uma grande mobilidade ao Sistema de Segurança Pública e Defesa Social,
facilitando e viabilizando a
realização de operações policiais e de defesa civil em toda
a região, com o deslocamento
rápido de tropas das forças de
segurança para qualquer município. A função desse equipamento não é apenas cuidar
do combate a crimes organizados, mas apoiar a polícia
na segurança das cidades e
da zona rural. Este helicóptero chega em até 20 minutos a
várias cidades da região. Ain-

da vamos trazer alguns equipamentos e adequar a pista,
para que um avião também
possa fazer o pouso e vir diretamente para a Base Avançada”, afirmou Rui.
Durante a solenidade de
inauguração, o prefeito de
Barreiras Zito Barbosa reforçou que a partir de agora, o
patrulhamento será mais ostensivo e proporcionará mais
agilidade no atendimento
das ocorrências, ampliando o
alcance das ações de Segurança Pública, nas áreas mais
distantes.
“Essa base Graer sempre
foi uma solicitação dos nossos agricultores e moradores
de áreas rurais, além de toda
população. Com esse trabalho
de patrulhamento e apoio aéreo, os cidadãos do Oeste poderão se sentir mais seguros”,
disse Zito.
Para o prefeito de Formosa

do Rio Preto, Termosires Neto,
o Graer representa um suporte muito importante para a
região e Formosa do Rio Preto
– um imenso território, cercado de matas, faz parte dos
municípios que ganham esse
aparato no combate ao crime
e também para as situações
de resgate aéreo.
Durante a inauguração do
Bavan, também foram entregues 24 viaturas para as polícias Militar e Civil, que atuam
na região Oeste e quatro motocicletas para as polícias Militar e Civil.
O governador garantiu
ainda novas entregas para o
município nos próximos meses, como a entregar do Hemocentro, que está com 80%
executado e também é importantíssimo para abastecer os
hospitais da região, o Distrito
Integrado de Segurança Pública (Disep) e o presídio.

Evento reúne gestores municipais do Território da Bacia do Rio Grande
CHEILLA GOBI

Cheilla Gobi
Com informações da SDR

O

encontro promovido pela
Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado
(SDR), com objetivo de intensificar a articulação de políticas
públicas, por meio do Serviço
Territorial de Apoio à Agricultura Familiar (SETAF) e do Serviço
Municipal de Apoio à agricultura Familiar (SEMAF), foi realizado no dia 09/03, no plenário
da Câmara de Vereadores de
Barreiras, no Oeste da Bahia. Na
oportunidade, foram apresentadas aos gestores municipais,
prefeitos, secretários, sindicatos
e entidades que lidam com a
produção rural, um conjunto de
programas e ações estratégicas,
que contribuem com o setor.
Entre as políticas públicas
executadas pela SDR, apresentadas no encontro, estavam a
assistência técnica e extensão
rural (ATER), regularização
fundiária, mecanização agrícola, apoio a projetos produtivos,
agroindustrialização e acesso à
água de consumo e produção.
Participaram do encontro o
secretário estadual de Desen-

volvimento Rural, Jerônimo
Rodrigues, equipe técnica da
SDR, os gestores municipais do
Território Bacia do Rio Grande,
representantes de associações
e movimentos representativos
da agricultura familiar. O evento contou ainda com a presença do coordenador executivo
de Desenvolvimento Econômico e Social (Codes), Jonas
Paulo, do presidente da União
dos Municípios da Bahia (UPB),
Eures Ribeiro, do deputado federal, Luís Caetano, do deputado estadual, Antônio Henrique
e representantes da União de
Municípios do Oeste da Bahia
(Umob). Participaram ainda,
representantes do Instituto
do Meio Ambiente (Inema),
das Universidades Estadual
da Bahia (Uneb) e Federal do
Oeste da Bahia (Ufob), do Banco do Nordeste, Federação dos
Trabalhadores na Agricultura
Familiar do Estado da Bahia
(Fetraf/BA), Federação dos Trabalhadores na Agricultura no
Estado da Bahia (Fetag/BA).
De acordo com o secretário
estadual de Desenvolvimento
Rural, Jerônimo Rodrigues, a
equipe está percorrendo os 27

Territórios de Identidades da
Bahia para apresentar as ações
da SDR aos gestores municipais
e pactuar com as prefeituras
estratégias para fortalecer o desenvolvimento rural no estado.
O secretário pontuou que
são diversas as ações que podem ser realizadas por meio
de uma parceria entre a SDR
e as prefeituras, como a regularização fundiária urbana e
rural, que promove cidadania e
eleva a autoestima das famílias
atendidas, ações de assistência
técnica, que viabiliza a agroindustrialização e comercialização da produção.
“Juntos, e de uma forma
planejada, podemos estimular

a comercialização em redes e
inserção da agricultura familiar na alimentação escolar, por
meio do Programa Nacional de
Alimentação Escolar (Pnae),
entre outras ações que podem
ser realizadas pela SDR, em
parceria com os gestores municipais, consórcios públicos e
colegiados territoriais”.
Rodrigues ressaltou a importante representatividade no
encontro, de diversos segmentos do poder público e de movimentos sociais de representação da agricultura familiar
e destacou a competência da
equipe de técnicos que compõe a secretaria.
O presidente da União dos

Prefeitos do Oeste da Bahia
(Umob) e prefeito de Riachão
das Neves, Miguel Crisóstomo,
falou um pouco da realidade
vivida no seu município, que
possui assentamento de reforma agrária e das dificuldades,
com as inúmeras demandas
e cobranças, especialmente,
para os prefeitos mais novos.
Compõe o Território de Identidade Bacia do Rio Grande os
municípios de Angical, Baianópolis, Barreiras, Buritirama,
Catolândia, Cotegipe, Cristópolis, Formosa do Rio Preto, Luís
Eduardo Magalhães, Mansidão, Riachão das Neves, Santa
Rita De Cássia, São Desidério e
Wanderley.

AGRICULTURA FAMILIAR
A Bahia é o estado que possui o maior número de famílias vivendo da agropecuária,
atividade responsável pela
produção de 77% dos alimentos saudáveis que chegam a
mesa dos baianos. De acordo
com o Censo Agropecuário
(IBGE, 2010), o estado concentra a maior população rural do Brasil, com 3,9 milhões
de habitantes. Também reúne
o maior número de estabelecimentos da agricultura familiar, com cerca de 700 mil
propriedades.
A Agricultura Familiar responde por 44% de tudo que
se produz na agropecuária do
Estado, com o Valor Bruto da
Produção (VBP) anual de R$
3,74 bilhões. A agricultura familiar também é responsável
por 77% dos alimentos que
chegam à mesa das famílias
baianas e por 81% da mão de
obra das famílias no campo. A
Agricultura Familiar é destaque na produção de mandioca,
feijão, mel, leite, pesca e aquicultura artesanal, fruticultura,
oleaginosas e caprinovinocultura, entre outros produtos.
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Deputado pede
incentivos para
agricultura familiar
do Oeste baiano
Conforme Antonio Henrique
Júnior é necessário investimento na
qualificação dos pequenos produtores
Ascom do deputado

E

m encontro realizado pela
Secretaria de Desenvolvimento Rural da Bahia
(SDR), em Barreiras, - a vigésima reunião com gestores municipais dos territórios baianos,
o deputado estadual, Antonio
Henrique Júnior (PP), apro-

veitou a oportunidade para,
mais uma vez, defender a tese
da agricultura familiar como a
principal geradora de emprego
no meio rural brasileiro, argumentando que a região Oeste
da Bahia tem potencial para
gerar desenvolvimento agrícola através da piscicultura, bovinocultura de leite, apicultura,

caprinocultura e ovinocultura.
Conforme o parlamentar,
para isso, é necessário investimento na qualificação dos
pequenos produtores para
que eles tenham condições
de participar de programas a
exemplo do Bahia Produtiva.
Na oportunidade, a SDR apresentou um pacote de serviços

para a promoção do desenvolvimento rural nos 14 municípios da região.
“Acredito que se nos organizarmos para um trabalho
coletivo entre associações,
cooperativas, sindicatos, município e Estado, estaremos
dando um passo gigantesco
para intensificar a articula-

ção de políticas públicas que
irão fortalecer as principais
cadeias produtivas do oeste
baiano, impactando positivamente na qualidade de vida de
homens e mulheres que tiram
seu sustento da agricultura
familiar”, afirmou o deputado.
O evento contou com a participação do secretário Jerô-

nimo Rodrigues, deputados,
presidentes da UPB e UMOB,
prefeitos, vereadores, secretários municipais de agricultura,
representes da UNEB, movimentos sociais e instituições
representativas dos trabalhadores da agricultura familiar
do Território de Identidade da
Bacia do Rio Grande.

Ações e iniciativas que potencializam o desenvolvimento
rural foram discutidas no Território da Bacia do Rio Corrente
Jayme Modesto

O

auditório do Hotel Carranca, em Santa Maria
da Vitória, ficou lotado
durante a reunião com gestores municipais do Território da
Bacia do Rio Corrente, realizada no dia 10/03. O encontro
com técnicos da Secretaria
de Desenvolvimento Rural
(SDR) apresentou estratégias
e iniciativas do Governo do
Estado, para fortalecer e dinamizar o desenvolvimento rural
sustentável nos municípios
baianos.
O representante da SDR
Wellinton Hassegawa representou o secretário de Desenvolvimento Rural, Jerônimo
Rodrigues e explicou ao público presente à importância de
trabalhar unidos.
“Queremos e precisamos
trabalhar juntos. Hoje nós
trouxemos um cardápio de
ações da SDR, que ajudam e
potencializam o desenvolvimento rural, onde há chance
de realizar um trabalho em
parceria com os municípios,
a partir da adesão aos programas e propostas, de acordo
a necessidade e interesse de
cada local”, frisou.
Na “cesta” apresentada,
o público presente conferiu
iniciativas ligadas a Assistência Técnica e Extensão Rural
(ATER), Bahia Mais Forte Terra
Legal, Apoio a Comercialização, Garantia Safra, Projeto
de Mecanização Rural, orientações para instalação do
Serviço Municipal de Apoio à
Agricultura Familiar (SEMAF),
dentre outros.
O prefeito de Santa Maria da
Vitória, Renato Rodrigues Leite, anfitrião do evento, falou
da importâncias das parcerias
com a Secretaria de Desen-

O encontro com técnicos da Secretaria de Desenvolvimento
Rural do Estado foi realizado em Santa Maria da Vitória
JAYME MODESTO

Encontro com técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Rural
volvimento Rural do Estado,
para a agricultura familiar do
município de Santa Maria da
Vitória, acrescentando que o
apoio aos pequenos produtores com as políticas públicas,
melhorará a qualidade de vida
da comunidade rural.
“É uma construção política
que vem de baixo, ouvindo as
representações dos municípios”.
O prefeito de São Félix do Coribe, Jutai Eudes Ribeiro, também externou o seu apoio a iniciativa das parcerias que tem
o objetivo de fomentar a agricultura familiar no Vale do Rio
Corrente. Chepa, como é popularmente conhecido, convidou
a equipe da SDR, a imprensa
e lideranças políticas para co-

nhecer um assentamento situado em seu município, que
é considerado modelo, - está
entre os 10 mais organizados
do Brasil, Assentamento Nova
Esperança.
O encontro intitulado, Parceria com os Municípios para
o Desenvolvimento Rural,
que está sendo realizado nos
27 Territórios de Identidade
da Bahia, entre os meses fevereiro e março, tem servido
para estreitar a comunicação
e intensificar a articulação de
políticas públicas, por meio
do SETAF e do SEMAF, para
que o meio rural baiano possa
se desenvolver mais, com inclusão produtiva e acesso aos
mercados.
O Secretário de Agricultura

do município de São Félix do
Coribe, Idalino Caetano, afirmou que o encontro é uma
oportunidade de construção
coletiva. “A gente percebe que
é necessário essa parceria entre os governos, fazendo um
alinhamento adequado, para
termos um desenvolvimento
rural sustentável consistente”.
O representante do secretário de desenvolvimento
rural Wellinton Hassegawa,
falou ainda, das estratégicas
previstas para serem implementadas de convivência com
semiárido. “Nossa expectativa
é que, ao longo desses cinco
anos, tempo de execução do
projeto, haja uma mudança
substancial nas comunidades
rurais tanto na parte produti-

va, quanto na parte de desenvolvimento social. Nossa meta
é superar a pobreza rural e
sem dúvida, essa parceria
com as prefeituras e diversas
entidades, ampliará e muito, o
resultado das ações do projeto”, disse.
VISITA
No final da tarde o prefeito
Chepa Ribeiro reuniu um grupo e seguiu para uma visita ao
assentamento Boa Esperança, acompanhado do deputado Antônio Henrique Júnior,
do secretário de Agricultura
do município Idalino Caerano,
técnicos da SDR, representantes políticos e a imprensa, um
modelo de organização.
São 40 famílias de agricul-

tores do assentamento Nova
Esperança, numa área de 40
hectares irrigados, por meio
de microaspersão, para a produção de banana, melancia,
hortaliça, mandioca e outras
culturas, mantido por uma associação.
“Estávamos
precisando
desse ponta pé inicial, essa
ligação entre o governo do estado, através da secretaria de
Desenvolvimento Rural e as
associações nos municípios. E
temos esse assentamento que
é destaque não só na Bahia,
mas em todo o Brasil, exemplo
este que devemos copiar, por
isso fiz questão de trazer todos vocês para conhecer e difundir esta ideia que deu muito certo”, destacou o prefeito.
Chepa frisou ainda sobre a
política voltada para o setor
rural. “A nossa política é tão
voltada para a agricultura familiar que nomeamos o líder
do assentamento como nosso secretário de Agricultura,
para que ele possa espalhar
essa expertise para outros assentamentos e com isso fazer
com que a agricultura familiar seja cada vez mais valorizada”, disse.
Secretários municipais de
agricultura, técnicos, vereadores, presidentes de associações, o deputado Antônio
Henrique Júnior participaram
do evento, além dos prefeitos
que fazem parte da Amorvale
das cidades de Santa Maria
da Vitória Renato Rodrigues
Leite, de Santana Marcos Cardoso, Marcelo de Souza do
município de Cocos, Chepa
Ribeiro de São Félix do Coribe,
Myriam de Oliveira de Canápolis, Milton Frota de Serra
Dourada, Humberto Pereira
de Tabocas do Brejo Velho, e
Assuero Alves de Jaborandi.

