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BAHIA FARM SHOW ESPERA 
SUPERAR R$ 1 BILHÃO EM NEGÓCIOS

Com lançamentos e inovações tecnológicas para o agronegócio, 
a feira 2017 será realizada de 30 de maio a 03 de junho PÁGINA 06

Serra Dourada promove com sucesso mais uma edição da tradicional “Festa de Maio”
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Boleto vencido poderá ser 
pago em qualquer banco a 

partir de julho
A partir de julho, o novo 

sistema para pagamentos 
de boletos começa a fun-
cionar. Com o sistema, o 
boleto, mesmo vencido, 
poderá ser pago em qual-
quer banco. Além disso, o 
cálculo de juros e multa do 
boleto atrasado será feito 
automaticamente, o que 
reduzirá a necessidade de ir 
a um guichê de caixa e eli-
minará a possibilidade de 
erros no cálculo.

A Febraban defende que a 
nova plataforma vai reduzir 
fraudes na emissão de bole-
tos de condomínios, escolas 
e seguradoras, por exem-
plo. A federação lembra que 
quadrilhas enviam boletos 

falsos às casas, que acabam 
sendo pagos como se fos-
sem verdadeiros, gerando 
prejuízos. Há também casos 
de sites maliciosos que emi-
tem “segundas vias” com 
informações fraudulentas, 
além de vírus instalados em 
computadores.

A implantação da nova 
plataforma seguirá um cro-
nograma: a partir de 10 de 
julho, para boletos acima de 
R$ 50 mil; 11 de setembro, 
superior a R$ 2 mil; 13 de no-
vembro, acima de R$ 200; e 
em 11 de dezembro, todos os 
boletos. Segundo o diretor 
adjunto, esse cronograma é 
necessário para evitar falhas 
no sistema.

Semana do MEI: de 08 a 13 de 
maio em Barreiras

A Semana do Mei, organi-
zada pela Sala do Empreen-
dedor e o Sebrae será reali-
zada de 08 a 13 de maio em 
Barreiras. Os interessados 
vão poder tirar dúvidas e par-
ticipar de palestras, oficinas 
e várias capacitações com 
especialistas em pequenos 
negócios. Com uma progra-
mação especial, comemo-
rativa ao mês de aniversário 
de Barreiras, a parceria da 
Prefeitura de Barreiras e Se-
brae focou uma programa-
ção planejada para atender 
aos interesses locais e aos 

microempreendedores que 
buscam aprimorar sua ges-
tão, aumentando a qualida-
de, produtividade e competi-
tividade de sua empresa. 

A inscrição pode ser feita 
na Loja Virtual do Sebrae e 
na sede do Sebrae em Bar-
reiras, localizada na Avenida 
Benedita Silveira, nº 132, 
Edifício Portinari, Centro. 
Outras informações podem 
ser obtidas pelo telefone 
(77) 3611-3013/3613-9792 
ou na Sala do Empreendedor 
localizada na Praça 24 horas 
ao lado do Credibahia.

Campanha de vacinação contra 
gripe vai até 26 de maio

Com início no dia 17 de 
abril, a Campanha Nacional 
de Vacinação Contra a In-
fluenza, vai até 26 de maio, e 
o dia de mobilização nacional 
está marcado para o dia 13.

A meta é vacinar 54,2 mi-
lhões de pessoas em todo o 

país. Este ano, a novidade da 
campanha é a inclusão dos 
professores da rede pública e 
privada no público alvo, com 
direito a receber a imuniza-
ção gratuitamente no SUS. A 
contraindicação é para quem 
tem alergia severa a ovo.

Reajuste na tarifa do 
transporte coletivo em 

Barreiras
A prefeitura de Barreiras 

emitiu o decreto n° 108, de 
05 de maio de 2017, que rea-
justa as tarifas do Sistema 
de Transporte Coletivo de 
Passageiros do município. O 
decreto que reajusta a tari-
fa do transporte coletivo no 
percentual de 6,39% (seis vír-
gula trinta e nove por cento) 
e eleva a tarifa no perímetro 
urbano de 2,80 para 3,00, 
possibilita assegurar as con-
dições econômicas para que 
a concessionária continue a 
prestar o serviço e, garante 
ao município à legitimidade 
de continuar exigindo uma 
prestação de serviço eficiente 
para a população. 

O decreto também con-
sidera que a liminar profe-
rida na ACP nº 0302840-
67.2016.8.05.0022, que 

impedia a realização de rea-
justes nas tarifas foi revogada 
pela MM. Juíza de Direito da 
Vara da Fazenda Pública de 
Barreiras, em 08 de março de 
2017, passando a permitir a 
majoração das tarifas do ser-
viço de transporte coletivo no 
Município.

Buscando facilitar o for-
necimento de troco, para os 
usuários e a concessioná-
ria não sejam prejudicados, 
diante da pouca circulação 
das moedas de 0,01 (um cen-
tavo), o decreto municipal 
buscou fixar critérios de ar-
redondamento iguais aos de-
finidos pela ANTT - Agência 
Nacional de Transportes Ter-
restres, na Resolução ANTT 
nº 2.132/2007, de 03 de julho 
de 2007.

São Desidério prorroga prazo 
para pagamentos de débitos 

tributários
Quem ainda não quitou as 

dívidas do Imposto sobre a 
Propriedade Predial Urbana 
(IPTU), do Imposto sobre Ser-
viços de Qualquer Natureza 
(ISSQN) e demais tributos mu-
nicipais em atraso, terá até 31 
de maio para aderir ao Refis, 
o prazo de adesão foi prorro-
gado para possibilitar à popu-
lação melhores condições de 
pagamento destes impostos. 
A Lei nº 002/2017 concede 
anistia de multas e juros, par-
celamento especial de débitos 
tributários e não tributários do 
município. No pagamento à 
vista há anistia total de multas 
e juros, mas outros descontos 
também são concedidos nos 

parcelamentos que podem 
chegar a seis prestações. Para 
solicitar a avaliação da dívida, 
é necessário que o respon-
sável pelo imóvel procure o 
Departamento de Tributos 
da prefeitura munido com 
documento de identificação. 
Para pagamentos à vista, em 
parcela única, o contribuinte 
terá 100% (cem por cento) de 
desconto dos encargos devi-
dos relativos à multa de mora, 
dos juros de mora e da multa 
de infração. Os encargos divi-
didos em até quatro parcelas, 
a dispensa será de 60% (ses-
senta por cento) e em até seis 
parcelas a dispensa será de 
20% (vinte por cento).

PARA MUITAS pessoas o in-
terrogatório do ex-presidente 
Lula ao juiz Sérgio Moro se 
transformou numa espécie de 
duelo, a "luta do século" en-
tre Muhammad Ali e George 
Foreman. A realidade, porém, 
é outra, o maior adversário de 
Lula, - o povo brasileiro que 
pensa e sonha com um país 
decente e não aceita mais 
tanta roubalheira e sempre 
com a complacência do judi-
ciário. 

No próximo dia 10 de maio, 
o Brasil tem encontro marca-
do consigo mesmo: em Curi-
tiba, capital do Paraná, vão 
estar pela primeira vez, frente 
a frente, o juiz da Lava Jato, 
Sérgio Moro e o ex-presiden-
te Lula da Silva, - acusado em 
pelo menos cinco processos, 
sob suspeita de corrupção.

Como na trama de um fil-
me, este é o momento-chave 
em que se enfrentam dois dos 
personagens centrais que en-
carnam os polos da contradi-
ção em jogo. Se o filme fosse 
um western, este seria o mo-
mento do duelo decisivo.

De um lado o jovem magis-
trado que preside aos julga-
mentos em primeira instância 
dos envolvidos na Lava Jato, 
a maior operação na história 
do Brasil contra a corrup-
ção. (Só equiparável à sua 
matriz italiana, a operação 
Mãos Limpas, na Itália dos 
anos 90), o que lhe rendeu 
grande notoriedade nacional 
e internacional. Do outro, o 
antigo sindicalista de origem 
humilde, que fez história ao 
chegar à presidência, o ho-
mem de quem Obama disse 
um dia, numa reunião do G20, 
“este é o cara!” Um homem de 
conduta ilibada, um dos mais 
honestos do mundo, que o 
equipara a Jesus Cristo. Lula 
também disse, se no ano de 
1500 já existisse, teria sido 
ele o descobridor do Brasil e 
não Cabral. 

Lula saiu do cargo, em 
2008, com mais de 80% de 
aprovação e ainda hoje des-
fruta, segundo as sondagens, 
do apoio de pelo menos um 
terço do eleitorado, fomenta-
do pelo assistencialismo que 
levou o país a bancarrota com 
14 milhões de desemprega-
dos e mais de 300 empresas 
fechadas. 

À primeira vista, a leitura 
é simples e contrastante: de 
um lado, a luta contra a cor-
rupção; do outro, o financia-
mento ilegal da política e dos 
políticos, tudo concentrado 
num caso exemplar para mos-
trar que, num país democráti-
co de direito, ninguém está 
acima da lei.

Mas este não é um “filme” 
menor, de bons contra maus, 
heróis e bandidos. Os perso-
nagens e o contexto são com-
plexos, a leitura não é fácil e o 

desfecho pode ser surpreen-
dente.

Lula, já se percebeu há mui-
to tempo (pelo menos desde 
o Mensalão, em 2005), não 
é propriamente um santo. E 
o PT, com os seus esquemas, 
muito menos.

Moro, por seu turno, tam-
bém já mostrou alguma falta 
de isenção: basta lembrar a 
desnecessária detenção coer-
citiva do ex-presidente para 
um primeiro interrogatório, 
o convívio sorridente do juiz 
com alguns políticos sob de-
núncia, ou ainda, a divulga-
ção de gravações obtidas fora 
do prazo, contra parecer do 
próprio Supremo. 

Nestas circunstâncias, a 
dramatização é enorme e a 
politização inevitável, sendo 
difícil esperar um juízo pon-
derado e sereno, capaz de ser 
acatado sem contestações 
nem problemas por ambos os 
lados.

Boa parte da classe mé-
dia que no início da década 
apoiaram Lula está hoje de-
siludida com as dimensões 
da corrupção reveladas pela 
Lava Jato. E por isso, ou se 
desinteressou da política, ou 
passou do centro-esquerda 
para o centro-direita, exigin-
do agora a condenação do 
líder operário, em nome da 
moral e do interesse público.

Os petistas contrapõem, no 
entanto, que sendo a políti-
ca brasileira o que é, não se 
deve fazer de Lula um bode 
expiatório. Em qualquer cir-
cunstância, os partidários de 
Lula, que se mobilizam para ir 
a Curitiba acompanhar o de-
poimento frente ao tribunal, 
irão sempre dizer que o juiz 
foi politicamente motivado 
e que o objetivo não é tanto 
fazer justiça como, sobretudo 
liquidar moralmente Lula e 
eventualmente impedir que 
ele venha novamente concor-
rer à presidência do Brasil, 
em 2018.

Movidos pelo desencanto 
tardio ou pelo antagonismo 
político que sempre lhe de-
dicaram, muitos insistem, no 
entanto, em que “se faça jus-
tiça” e a cabeça de Lula lhes 
seja servida numa bandeja.

Mas o caso não é tão óbvio. 
Não só pelas paixões políticas 
que pode desencadear, sem-
pre com o perigo de manifes-
tações violentas e confrontos 
em perspectiva, como pelas 
circunstâncias propriamen-
te jurídicas que envolvem os 
processos.

O “filme”, como se vê, é 
tudo menos simples. A trama 
é extremamente complicada 
e os resultados ainda incer-
tos. Por mais decisivo que, se 
apresente o duelo, do dia 10 
de maio, pode por isso não ser 
ainda o fim da história. Vamos 
aguardar as próximas cenas! 

JAYME 
 MODESTO
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Jayme modesto

Com o término do período 
proibitivo para a pesca 
nos rios da região Oeste 

em fevereiro e em decorrência 
do surgimento de alguns pro-
blemas com relação ao rece-
bimento do seguro defeso por 
parte de vários pescadores, a 
Colônia de Pescadores e Pisci-
cultores (Copepi) Z-64, reuniu 
com seus associados na sede 
da entidade neste dia 30 de 
abril, para debater dois temas 
importantes: discutir e buscar 
soluções referentes aos pro-
blemas de pendências com 
relação ao seguro defeso e, na 
segunda parte, uma reunião 
de diretoria para a prestação 
de contas da entidade. O es-
paço de reunião na sede da 
Colônia ficou pequeno para 
acomodar tanta gente.

A Colônia Z-64 representa 
pescadores de 12 municípios 
da região Oeste da Bahia.  
Com a presença de uma re-
presentante do INSS e de o re-
presentante da Federação de 
Pescadores do Estado da Bah-

Copepi Z-64 realiza reunião com 
associados na sede da entidade

A diretoria da Colônia de Pescadores e Piscicultores, situado no distrito de São José, em 
Riachão das Neves, realizou reunião de trabalho para discutir com seus associados problemas 

relacionados ao seguro defeso e também para prestação de contas

ia, Carlos Augusto Santana.
A reunião foi conduzida pelo 

presidente da Colônia, Antô-
nio de Ulisses que na opor-
tunidade, procurou de forma 
democrata e esclarecedora, 
discutir todos os problemas e 
encaminhar principalmente 
as pendências junto ao INSS, 
com o objetivo de regularizar 
a atual a situação dos pesca-
dores filiados à entidade.

“Nossa preocupação é re-
solver as pendências e o pro-
blemas existentes e garantir o 

andamento da atividade pes-
queira em nossa região, com 
a discussão dos problemas 
em comum e especificidades 
de cada um dos pescadores, 
com intuito principal de en-
contrarmos soluções que 
sejam viáveis”, destacou o 
presidente, lembrando que é 
necessário também um em-
penho maior dos associados 
com relação a documentação. 
“Assume o compromisso de 
junto com o segmento tentar 
resolver as dificuldades que 

os pescadores encontram no 
seu dia a dia”.

Para ele, muitos dos pro-
blemas apontados pelos 
pescadores decorrem de di-
vergências de entendimen-
tos, a exemplo da validade e 
reconhecimento da Carteira 
de Pescador, falta de docu-
mento, assinatura, dente ou-
tros assuntos. “Carteira de 
Pescador é um documento 
importante para a comprova-
ção da prática da atividade”, 
destacou.

Preocupada com esta si-
tuação e visando uma gestão 
mais eficiente, a representan-
te do INSS mostrou sua estru-
tura de processamento das 
solicitações do benefício e o 
processamento dos mesmos, 
conforme data protocolada 
pelo pescador ou entidade 
de classe, além de exemplos 
de casos onde há pendências 
ou indeferimento e informou 
também que vem trabalhando 
continuamente para agilizar o 
processo, e consequentemen-
te, o recebimento do seguro 
pelo pescador.

RIACHÃO DAS NEVES

A reunião foi conduzida pelo presidente da Colônia, Antônio de Ulisses

A Colônia Z-64 representa pescadores de 12 municípios da região Oeste

FOTOS: JAYME MODESTO

Jayme modesto

Com a presença de dez 
dos 11 vereadores que 
compõem o legislativo 

municipal de Riachão das 
Neves e sob a presidência do 
vereador Antônio Rodrigues 
dos Santos, (popularmente 
conhecido como Antônio de 
Ulisses), a sessão ordinária da 
14ª Legislatura, realizada no 
dia 24 de abril de 2017, ocor-
reu de forma tranquila.

O vereador é o ente polí-
tico mais próximo do povo, 
pelo contato direto com a co-
munidade ou com entidades 
que representam a sociedade 
organizada, assim é o elo en-
tre o executivo e a sociedade, 
avaliando as necessidades 
reais da população.

Muitas pessoas desconhe-
cem as principais funções do 
vereador. Isto não é algo que 
acontece somente em nossa 
região, mas praticamente em 
todos os municípios do Brasil. 
Uma cidade se constrói com 
um Poder Legislativo forte e 
atuante.

O vereador, pelo contato 
direto com a comunidade ou 
com entidades que repre-
sentam a sociedade organi-
zada, avalia as necessidades 
de caráter local, tais como, 

O plenário Bartolomeu Batista Lopes ficou lotado, sendo o maior público, os servidores da saúde

educação, saúde, iluminação 
pública, social, entre outras 
atribuições como legislar e 
fiscalizar. Também busca, pe-
los instrumentos competen-
tes, a solução para os proble-
mas e carências existentes no 
município, esta forma de tra-
balho vem sendo cumprida 
pelo poder legislativo de Ria-
chão das Neves. 

Neste início de legislatura, 
os vereadores escutam e dão 
voz aos diferentes segmentos 
da sociedade.

Na 14ª sessão ordinária, 
além de várias indicações fo-
ram apresentados dois Proje-
tos de Lei oriundos do execu-
tivo municipal, o PL 003/2017 
que dispõem sobre o reajuste 

do magistério e o PL 004/2017 
que dispõem sobre o reajuste 
dos demais servidores, com 
exceção dos coordenadores 
pedagógicos e, agentes de 
saúde e endemias.

O plenário Bartolomeu Ba-
tista Lopes ficou totalmente 
lotado, sendo o maior público, 
– os servidores da saúde, em 
virtude do uso da tribuna pela 
secretária de Saúde do muni-
cípio, Franciane Moura.

A secretária fez uma ex-
planação sobre as ações da 
secretaria e respondeu aos 
questionamentos dos parla-
mentares.

Para o presidente, foi fun-
damental a presença da se-
cretária no plenário da Câ-

mara, já que a mesma levou 
esclarecimentos importantes 
e respondeu todos os questio-
namentos dos vereadores.

A Câmara de Riachão das 
Neves é composta pelos se-
guintes vereadores: Antônio 
Rodrigues dos Santos -presi-
dente, Maria do Socorro Car-
valho vice-presidente, Adal-
berto Rodrigues dos Santos 1º 
secretário, Sirlene Carvalho 
Lima 2ª secretária, Elias Bor-
ja de Magalhães, Elio Olivei-
ra da Silva, Daniel Correia de 
Lacerda Neto, Jani dos Santos 
Serpa, Thiago Chrisostomo 
Borges, Abrahão Manoel de 
Magalhães e Moab Nascimen-
to de Santana.

Sob a presidência do vereador Antônio Rodrigues dos Santos Secretária de Saúde do 
município, Franciane Moura

14ª sessão ordinária

A sessão contou com a presença de dez dos 11 vereadores 
que compõem o legislativo

FOTOS: JAYME MODESTO

Um município forte se faz com um legislativo atuante
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Pablo Barrozo prestigia 30ª edição 
da Vaquejada de Missão do Aricobé

Deputado Antonio Henrique Júnior 
parabeniza Lira Angicalense pelos 100 anos

O município tem redução de 17% nos homicídios

O deputado esteve ao lado de seu correligionário de partido o prefeito Gilson Bezerra, 
do secretário de Saúde e demais lideranças políticas

ascom do deputado

O 
deputado estadual Pablo 
Barrozo (DEM), esteve no 
dia 22 de abril, no muni-

cípio de Angical, onde ao lado 
de seu correligionário de par-
tido, prefeito Gilson Bezerra 
de Souza (Gilsão), do secre-
tário municipal de Saúde Dr. 
Sileno Serqueira e demais li-
deranças políticas, prestigiou 
a tradicional vaquejada da 
região.

A vaquejada de Missão do 
Aricobé já está em sua trigé-
sima edição e, é uma das mais 
esperadas do ano reunindo va-

ascom do deputado

O 
deputado Antonio Hen-
rique Júnior (PP) apre-
sentou moção de aplau-

sos na Assembleia Legislativa 
em comemoração ao cente-
nário da Lira Angicalense, em 
03 de maio. Sua população 
é estimada em quase 15 mil 
habitantes e fica localizada 
no Oeste baiano, a 886 km da 
capital e a 40 km de Barrei-
ras. Angical é conhecida na 
Bahia pela sua cultura local, 
que além da música promove 
diversos eventos folclóricos.

A Lira Angicalense foi fun-
dada pelo maestro Duralme-
rindo Bandeira Coité, mais 
conhecido como “Mureco”, 
em 3 de Maio de 1917. Desde 
a sua construção a Lira sem-

secretaria da segurança 
pública da bahia

O 
município de Luís Eduar-
do Magalhães, na Região 
Oeste do estado, distante 

952 quilômetros de Salvador, 
teve uma redução de 17% 
no número de homicídios no 
primeiro trimestre de 2017, 
comparando ao mesmo pe-
ríodo do ano anterior (17 em 
2016, para 14 em 2017). Ou-
tro dado positivo, que reflete 
o trabalho das polícias Civil e 
Militar na cidade, foi a queda 
de 30% nos casos de roubo a 
estabelecimentos comerciais 
e de serviços, de 27 nos três 
primeiros meses de 2016, para 
19 em 2017.

Segundo o delegado Rivaldo 
Almeida Luz, responsável pela 
Coordenadoria Regional de Po-
lícia do Interior (Barreiras), que 

pre foi voltada para o desen-
volvimento da música entre 
jovens, através do ensino gra-
tuito e de doações de instru-
mentos aos alunos carentes.

“Precursora da cultura no 
município de Angical, a casa 
de música já formou e expor-
tou para todo o território na-
cional músicos de incontestá-
vel qualidade.” disse o autor 
da homenagem. “É importan-
te ressaltar a sua importân-
cia, por ter participado das 
festividades como a fundação 
de Brasília, a convite do presi-
dente Juscelino Kubitschek”, 
lembrou o parlamentar.

A Lira também foi docu-
mentada pela sétima arte 
através dos filmes Avante Ca-
marada da cineasta francesa 
Micheline Bondi; e Memória 

atende Luís Eduardo Maga-
lhães, o Governo do Estado tem 
feito muitos investimentos na 
área da segurança pública na 
região. “Recebemos um dele-
gado, um escrivão e 10 investi-
gadores, dobrando o efetivo no 
município”, afirmou Almeida.

A atuação conjunta das polí-
cias e outras instituições tam-
bém foi citada pelo delegado 
como um diferencial para os 
bons resultados alcançados. 
“Fizemos a operação ‘Satu-
ração’ no mês de março, em 
parceria com a Polícia Militar, 
com o apoio do Graer, Polícia 

de Angical, do diretor Pola 
Ribeiro. Após a morte do seu 
fundador, a maestria da Lira 
ficou a cargo de seu neto Dur-
valmerindo Neto, que man-
tém ativa a escola, onde faz 
parceria com as unidades de 
ensino municipais dentro do 
programa “Música nas Esco-
las”, que atualmente abriga 
mais de 40 músicos entre 10 
a 13 anos.

“Desta forma, sua signifi-
cância merece ser parabeni-
zada e, através dessa moção, 
congratulo-me com Durval-
melino Neto e toda a popula-
ção do município de Angical, 
por manter viva essa insti-
tuição secular que retrata de 
forma brilhante a cultura do 
Estado da Bahia”, disse o de-
putado.

Rodoviária Federal e Guarda 
Municipal, envolvendo 116 
agentes. Bloqueamos acessos 
à cidade e também entradas 
e saídas de alguns bairros por 
um dia inteiro, foram 10 man-
dados de prisão cumpridos e 
cinco pessoas presas preventi-
vamente”, relatou o delegado.

O aumento nos índices da 
produtividade policial tam-
bém demostra o empenho dos 
policias. O número de inqué-
ritos remetidos para a Justiça 
teve um aumento de 34% no 
primeiro trimestre de 2017, 
passando de 100 para 134, 

presos em flagrante subiu de 
88 para 98, um crescimento 
de 12 %, e o cumprimento de 
mandados de prisão cresceu 
25%, de oito para 10.

De acordo com o comandan-
te da 85a Companhia Indepen-
dente da Polícia Militar, capi-
tão Giovanni Castro, além da 
atuação conjunta com outras 
forças, os investimentos na PM 
da região colaboraram para a 
obtenção de resultados positi-
vos. “Tivemos recentemente a 
inauguração da Base Avança-
da do Grupamento Aéreo da 
Polícia Militar (Bavan/Graer) 

em Barreiras e teremos em 
breve a instalação do Centro 
Integrado de Comunicações 
(Cicom), que também ajudará 
no nosso trabalho ostensivo”, 
disse Castro, lembrando ainda 
que a 85a CIPM recebeu uma 
viatura de marca Fiat, modelo 
Pálio Weekend, para reforçar o 
patrulhamento.

REFORÇO
Inaugurada em 17 de feve-

reiro, a primeira Base Avan-
çada do Graer no interior foi 
construída e implantada atra-
vés de uma Parceria Público-

-Privada com a Associação de 
Agricultores e Irrigantes da 
Bahia (Aiba). O Governo do 
Estado investiu R$ 24 milhões 
(aeronave modelo Esquilo, 
caminhão de abastecimento, 
dentre outros equipamentos), 
enquanto a estrutura física da 
unidade (R$ 4,2 milhões) foi 
erguida pela Aiba, por meio 
de financiamento do Progra-
ma para Desenvolvimento da 
Agropecuária (Prodeagro).

Das diversas ações desem-
penhadas pelas equipes do 
Bavan/Graer de Barreiras, 
destaque para o apoio nas 
operações integradas e de ro-
tina, estando, dentre as prio-
ridades, o combate ao tráfico 
de drogas e às quadrilhas es-
pecializadas em roubos a ban-
cos. Resgates e salvamentos 
também estão no rol de seus 
serviços.

queiros de toda região. “Sinto-
me feliz e acolhido pelo povo 
angicalense, especialmente 
aqui no Distrito de Missão 
do Aricobé, estou ao lado do 
prefeito Gilsão, trabalhando e 
torcendo pelo sucesso de sua 
gestão. A fibra deste vaqueiro 
genuíno nos entusiasma a lu-
tar sempre mais pelo povo de 
Angical”, afirmou Barrozo.

Recentemente o parlamen-
tar, que representa o municí-
pio de Angical na Assembleia 
Legislativa da Bahia, esteve 
em Brasília acompanhando o 
prefeito Gilsão em audiências 
com o presidente do FNDE 

(Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação), Sil-
vio Pinheiro e com o Ministro 
da Secretaria de Governo da 
presidência da República, An-
tônio Imbassahy, defendendo 
pleitos de interesse do muni-
cípio.

“Estaremos mais uma vez 
entoando nossa voz em defesa 
dos angicalenses na Assem-
bleia, é inadmissível o descaso 
do governo estadual com esse 
povo, a situação da BA 447 
é de fazer vergonha, vamos 
exigir do governador respeito 
para com o povo de Angical”, 
asseverou o deputado. 

ANGICAL

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

Pablo Barrozo ao lado do prefeito Gilson Bezerra

ASCOM
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Serra Dourada promove com sucesso mais 
uma edição da tradicional “Festa de Maio”

Além dos festejos na Praça Agnelo Ferreira foi celebrada 
a novena de Santa Cruz na Igreja Matriz, com uma grande 
missa de encerramento no dia 03 de maio
Jayme modesto

Serra Dourada foi mais 
uma vez palco de 
um grande evento, a 

tradicional “Festa de Maio”, 
realizada de 01 a 03 na Praça 
Agnelo Ferreira, conhecida 
como Praça de Eventos. Su-
cesso de público, organização 
e segurança foram alguns 
dos pontos de destaque desta 
edição. A Tradicional Festa de 
Santa Cruz, conhecida como 
Festa de Maio, vem ganhando 
grande visibilidade no Estado. 
No Oeste da Bahia, a festa já é 
considerada uma das melho-
res da região, e todos os anos 
atrai milhares de visitantes.

Além dos festejos na Pra-
ça, foi celebrada a novena de 
Santa Cruz na Igreja Matriz, 
com uma grande missa de en-
cerramento no dia 03 de maio, 
este ano presidida pelo Páro-
co Valber Almeida de Souza, 
com a presença do Frei José 
Elealdo de Oliveira Mota da 
Paróquia da cidade de San-
tana.  Católicos de vários es-
tados e de cidades da região 
participaram dos festejos em 
comemoração a Santa Cruz, 
que já dura quase 100 anos de 
comemoração.

O prefeito Milton Frota e a 
primeira Dama Dieh Frota, se-
cretários de governo fizeram 
questão em participar desse 
importante momento. O pre-
feito falou da importância de 
manter as tradições culturais 
e religiosas. “A Festa de Santa 
Cruz é uma tradição secular 
que deve ser preservada, car-
rega muito simbolismo, fé e 

devoção e significa muito para 
a comunidade”.

Os líderes religiosos tam-
bém deixaram uma mensa-
gem de amor e fé aos presen-
tes.  “Jesus morreu na cruz 
para nos salvar, mas cada um 
de nós temos a nossa cruz a 
carregar, principalmente no 
mundo de hoje. Por isso, te-
mos que aprender a conviver e 
amar uns aos outros, sabendo 
perdoar e sem perder a fé e o 
amor em Cristo. Vamos viver 
mais em paz, a reclamar me-
nos dos problemas”.

Na oportunidade parabe-
nizaram a comunidade por 
manter viva essa tradição 
e também a Prefeitura pelo 
apoio dado.

GRANDES SHOWS
O grande espaço da pra-

ça ficou lotado, mostrando 

mais uma vez que a Festa de 
Maio já se tornou um grande 
evento no calendário festivo 
do município. Pessoas de ou-
tros estados e de municípios 
da região visitaram a festa e 
aproveitaram para se divertir e 
degustar as delícias do cardá-
pio local. Já em seu segundo 
mandato, o gestor vem inves-
tindo bastante nas atrações 
da Festa de Maio, comemora-
da a mais de 50 anos. A festa 
contou com a participação de 
diversas bandas: Betinho Ar-
roxanela, Banda Skemativo, 
Thiago Mendes, Cris Mell, Sai-
ddy Bamba, Baiano Elétrico, 
Baião de Dois, DJ Rafael Gou-
vêa, e as atrações mais espe-
radas: Arreio de Ouro e a es-
trela da Festa, Luan Santana.

A noite do dia 03 foi o ponto 
alto das comemorações, Luan 
Santana foi o responsável 
por animar o público, faltou 
espaço para acomodar tan-
ta gente para assistir o show 
do sertanejo que encerrou as 
comemorações com “chave 
de ouro”. Os fãs que lotaram 
a praça chegaram cedo para 
garantir um lugar na frente 
do palco e conferir de perto o 
novo show do cantor da turnê, 
intitulado  ‘1977’.

O prefeito Milton Frota que 
esteve acompanhado pela pri-
meira Dama Dieh Frota, teve 
presença marcante também 
durante os festejos na praça 
e garantiu apoio nos eventos 
tradicionais realizados pelo 

município. “No que depender 
da prefeitura sempre apoia-
remos esta e as tantas outras 
tradições do município, assim 
como também resgataremos 
as que estão esquecidas. Pa-
rabenizo aos organizadores 
dos Festejos de Santa Cruz e 
a todos os moradores de Ser-
ra Dourada que participaram 
conosco desses dias de festa”, 
agradeceu Milton.

Estiveram presentes nos 
festejos os deputados Afonso 
Bandeira Florence ex-ministro 
do Desenvolvimento Agrário, 
o deputado Ubirajara da Sil-
va Ramos Côroa – assessor 
municipal de Cultura, e sua 
comitiva, vereadores de Serra 
Dourada e de outros municí-
pios, o presidente da Câmara 

de Vereadores, Jeová Júnior, 
secretários do governo, mem-
bros do Senar, vice-prefeito de 
Baianópolis Weuber Febrônio 
e comitiva, o major Amâncio 
Comandante da CIPE-CERRA-
DO, Luís Eduardo Magalhães, 
prefeitos da região e integran-
tes da União dos Prefeitos da 
Bahia (UPB).

A noite do dia 03 foi o ponto alto das comemorações, Luan Santana foi o responsável por animar o público  FOTO Tadeu Cunha

A celebração foi presidida pelo Pároco Valber Almeida de 
Souza, com a presença do Frei José Elealdo de Oliveira Mota 
da Paróquia da cidade de Santana

Católicos de vários estados e de cidades da região 
participaram dos festejos em comemoração a Santa Cruz

 F
O

TO
S 

TA
D

EU
 C

U
N

H
A

JAYME MODESTO

JAYME MODESTO

IN
FO

R
M

E 
PU

B
LI

C
IT

Á
R

IO



                                                                                                                                 GAZETA DO OESTE
BARREIRAS/BA,
05 de abril a 05  

de maio/20176

cheilla gobi

A 
13ª Bahia Farm Show 
2017 abre as portas a 
partir do dia 30 de maio, 

em Luís Eduardo Magalhães, 
Oeste da Bahia, com expecta-
tiva de ultrapassar novamente 
a marca de R$ 1 bilhão em vo-
lume de negócios. 

A maior feira de tecnologia 
agrícola e negócios do Norte 
e Nordeste brasileiro lançada 
no dia 27/04, na sede do even-
to foi marcada pelo otimismo 
dos agricultores baianos 
com a produtividade da safra 
2016/2017 e grandes expec-
tativas de negócios.

Reconhecida como palco 
de tendências, lançamentos 
e inovações tecnológicos para 
o produtor rural, a feira que 
segue até 03 de junho, no 
Complexo Bahia Farm Show, 
contará com a participação 
das principais empresas que 
compõe a cadeia do agrone-
gócio brasileiro, que devem 
levar uma série de novidades 
em máquinas, implementos 
agrícolas, sistemas de irriga-
ção, insumos, acessórios, pe-
ças, serviços e outros produ-
tos, com reais benefícios para 
o pequeno, médio e grande 
agricultor. São mais de 200 
expositores e 600 marcas ex-
postas durante os cinco dias.

Para os organizadores, a 
previsão de uma boa safra traz 
otimismo aos organizadores 
da Farm Show. A presciência 
de 7,7 milhões de toneladas 
de grãos e fibras, no Oeste da 
Bahia, deve impulsionar o fe-
chamento de um volume con-
siderado de negócios durante 
a Farm Show. 

Ao apresentar os detalhes e 
as novidades durante o lança-
mento para a imprensa nacio-
nal e regional, o presidente da 
Aiba e da Farm Show, Celes-
tino Zanella demonstrou oti-
mismo. “A cada ano que passa 
ficamos mais felizes em ter-
mos uma feira cada vez mais 
moderna, arrojada, dinâmica e 
com mais perspectivas de ne-
gócios. Nosso desejo é sempre 
crescer, e com a expectativa 
desta safra, que deve se con-
firmar, esperamos uma proje-
ção de 10% em relação ao ano 
passado. Estamos confiantes 
no sucesso da edição 2017 da 
Bahia Farm”, disse Zanella.

Conforme a coordenadora 
da feira, Rose Cerrato, a feira 
está consolidada como uma 
importante vitrine para que 
grandes empresas e também 
pequenos investidores asso-
ciem suas marcas. Segundo 
ela, a procura pelos espaços 
cresceu bastante em relação 
ao ano passado.

“Estamos com 96% da área 
vendida, sendo que temos uma 

BAHIA FARM SHOW 2017 ESPERA 
SUPERAR O VOLUME EM NEGÓCIOS

Com lançamentos e inovações tecnológicas para o agronegócio, a feira 2017, realizada de 30 
de maio a 03 de junho espera ultrapassar novamente a marca de R$ 1 bilhão

média de 15% de novos expo-
sitores que estão conhecendo 
a marca da Bahia Farm Show, 
o que nos deixa lisonjeados. 
Esse ano a grande novidade 
será a participação de estran-
geiros dos Estados Unidos, 
Alemanha e India, bem como 
uma comitiva da África. Espe-
ramos que a feira venha com 
muito sucesso e temos certeza 
que os nossos expositores vão 
sair satisfeitos”, disse Rose 
durante o lançamento.

Além de impulsionar as ven-
das ligadas diretamente ao se-
tor do agronegócio, o evento 
movimenta toda uma rede de 

fornecedores formada por pe-
quenas e médias empresas da 
região, com destaque para os 
setores de hotelaria, alimen-
tação e transporte. Mais de 60 
mil visitantes são esperados 
para os cinco dias do evento.

O prefeito da Luís Eduar-
do Magalhães, Oziel Oliveira, 
garante que o município está 
preparado para receber o 
grande público esperado du-
rante os dias de feira. “O setor 
de serviços, como rede hote-
leira, restaurantes e a parte 
de infraestrutura está prepa-
rado para atender as pessoas 
que vem para a Bahia Farm 

Show”, afirmou Oziel.

PARCERIAS
Segundo o representante 

da Secretaria de Agricultura 
da Bahia, Vitor Bonfim, o su-
cesso da feira está na parceria 
entre as instituições do setor 
público, privado, ensino e pes-
quisa, e dos próprios agricul-
tores que acreditam na força 
do agronegócio da região.

“Além do investimento di-
reto de R$ 450 mil na feira, o 
governo do estado está sen-
sibilizado com as demandas 
dos agricultores ao entender 
que a feira e o setor agrícola 
impulsiona a economia do es-
tado”, afirmou.

O presidente da Associação 
dos Revendedores de Máqui-
nas e Implementos Agrícolas 
do Oeste da Bahia (Assomi-
ba), Fábio Martins, reforçou 
que a feira vai mostrar todo 
o potencial do oeste da Bahia 
e do Matopiba. “Os agricul-
tores desta região não preci-
sam mais viajar para outras 
regiões, pois todas as mais 
novas tecnologias agrícolas 
expostas nas demais feiras no 

Brasil e no Mundo estão na 
Bahia Farm Show”, afirma.

Na oportunidade, a vice-
-presidente da Fundação Bah-
ia, Zirlene Zuttion, falou do 
lançamento de três novas cul-
tivares de sementes da Fun-
dação Bahia em parceria com 
a Embrapa, e os agricultores 
durante o evento.

ÁREA
A área que compreende o 

Complexo Bahia Farm Show é 
composta por 144 mil metros 
quadrados, com boa estrutura 
de rede elétrica, hidráulica e 
de irrigação, sanitários, área 
de lazer, ruas 100% pavimen-
tadas e bosque de espécies 
nativas.

Amplos estacionamentos e 
entradas para público e expo-
sitores facilitam a logística de 
quem passa pela Feira. Mais 
de 390 metros de ruas são 
cobertos e, para quem perma-
nece no local no horário do 
almoço, é possível escolher 
entre dois restaurantes, em 
estilos diferentes – à la car-
te e self-service – bem equi-
pados para atender a crescen-

te demanda do público.
O Complexo Bahia Farm 

Show também possui dois au-
ditórios, campo experimental 
com pesquisas do setor agríco-
la, além de área para test drive 
com exibições e performances 
do setor automotivo, posto 
médico, central de atendimen-
to ao expositor e ao montador 
e segurança 24 horas.

QUALIFICAÇÃO
Além de mostras de produ-

tos e serviços, a Feira ofere-
cerá uma grade com mais de 
20 palestras e workshop so-
bre agronegócio. Os debates 
do Fórum do Canal Rural e o 
leilão de gado também fazem 
parte do cardápio de opções 
oferecidas durante o evento 
que se consolida como uma 
das mais importantes e avan-
çadas vitrines do agronegócio 
nacional.

“Teremos mais de 20 pales-
tras, seminários, workshops 
que abordarão os mais diver-
sos temas, como: Irrigação 
inteligente; Fazendas digitais; 
Florestas plantadas; Manejo; 
Cenário econômico e o Fórum 
que traz como tema, o poten-
cial hídrico do Oeste da Bah-
ia”, destacou a coordenadora 
da Feira, Rose Cerrato.

Participaram ainda do lan-
çamento, o presidente da As-
sociação Baiana dos Produto-
res de Algodão (Abapa) Júlio 
Busato, o vice-presidente da 
Aiba Luiz Pradella, e o Presi-
dente da Assembleia Legis-
lativa da Bahia, o deputado 
Ângelo Coronel.

A Bahia Farm Show é or-
ganizada pela Associação de 
Agricultores e Irrigantes da 
Bahia (Aiba), com o apoio da 
Associação Baiana dos Pro-
dutores de Algodão (Abapa), 
Fundação Bahia, Associação 
dos Revendedores de Máqui-
nas e Equipamentos Agrícolas 
do Oeste da Bahia Ltda. (As-
somiba) e Prefeitura de Luís 
Eduardo Magalhães.

CAPA

A área que compreende o Complexo Bahia Farm Show é composta por 144 mil metros quadrados

Reconhecida como palco de 
tendências, lançamentos e 
inovações tecnológicos para 
o produtor rural

A maior feira de tecnologia agrícola e negócios do Norte e Nordeste foi lançada no dia 27/04, na sede do evento

A Feira oferecerá uma grade com mais de 20 palestras e 
workshop sobre agronegócio

CHEILLA GOBI

 FOTOS REPRODUÇÃO

 REPRODUÇÃO
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Vaqueiros de várias re-
giões da Bahia, e até 
mesmo de outros esta-

dos, devem movimentar a ci-
dade de Formosa do Rio Preto 
de 25 a 28 de maio durante a 
grande vaquejada do municí-
pio. O evento traz shows musi-
cais e R$ 100 mil em dinheiro 
para os competidores que irão 

Evento ocorre nos dias 25 e 28 de maio, no Parque 
de Vaquejada Major Leopoldo em Formosa do Rio 
Preto. O prêmio em dinheiro será distribuído aos 

competidores profissional, amador regional e local
disputar nas categorias pro-
fissional, amador regional e 
amador local. A XXXIII Vaque-
jada de Formosa do Rio Preto 
será realizada no Parque de 
Vaquejada Major Leopoldo. 

Atrações musicais se apre-
sentam ao longo dos quatro 
dias de festa. Entre as novida-
des desta edição, está a can-
tora Marcia Filipe e a dupla 
Fernando e Sorocaba. 

Na noite de abertura, 25/05, 
a programação da festa conta 
com os shows de Daniel viera 
e Baião de 2; Já na sexta-feira, 
26, a animação fica por con-
ta de Seu Maxixe e Thierry; 
no sábado, 27, Marcia Filipe 
e Willian e Marlos sobem no 
palco; no dia 28, Marquinhos 
Bahia e Fernando e Sorocaba 
fecham com chave de ouro.

A assessoria de comunica- ção da Prefeitura de Formo-
sa do Preto informou que o 
Parque de Vaquejada Major 
Leopoldo já está sendo revita-
lizado, com intuito de oferecer 
aos munícipes e visitantes, 
um espaço mais agradável e 
acessível. 

O prefeito Termosires Neto, 
garante que esta edição fi-
cará marcada na história do 
município.  “Temos a maior 
vaquejada gratuita do Brasil 
e neste ano a festa está sendo 
preparada para ficar marcada 
como um divisor de águas na 
história do município”.

A reestruturação no parque 
é notada logo na entrada. A 
quebra das paredes deixou 

as portas mais largas e com 
rampas para a acessibilidade 
de cadeirantes.  Todos os ba-
nheiros estão sendo reforma-
dos, os portões recuperados, o 
asfalto dentro do parque será 
refeito e o pavilhão de shows 
está sendo restaurado, rece-
bendo melhorias como am-
pliação das passarelas.

Com objetivo de garantir um 
ambiente mais confortável e 
seguro aos profissionais e tam-
bém para os animais, na pista 
de vaquejada, os currais estão 
sendo reformados, os cochos 
foram ampliados e revestidos 
com cerâmica e as cabines re-
formadas. Além disso, foi cons-
truída a área dos vaqueiros. A 

estrutura e atrações da edição 
2017 da Vaquejada de Formosa 
do Rio Preto foram apresenta-
das no dia 3 de maio.

PREMIAÇÃO

R$ 70.000 - Profissional 
R$ 20.000 - Amador Regional
R$ 10.000 - Amador Local

RIO PRETO
Além da vaquejada, durante 
o dia o grande atrativo é o Rio 
Preto para o público que busca 
o lazer em um lugar agradável 
em contato com a natureza, 
nos quatro dias de festa em 
Formosa do Rio Preto.

FORMOSA DO RIO PRETO

Vaquejada traz shows e 100 mil em dinheiro

Vaqueiros de várias regiões da Bahia, e até mesmo de 
outros estados devem participa

O Parque de Vaquejada Major 
Leopoldo já está sendo revitalizado  

ARQUIVO JGO

ASCOM

CONHEÇA A INSIGHT  COMUNICAÇÃO 
E VEJA A PROPOSTA DE UMA AGENCIA 

FOCADA EM PEQUENOS, MÉDIOS E 
GRANDES NEGÓCIOS

PRESENTE EM MAIS DE 30 MUNICÍPIOS  
DO OESTE DA BAHIA

77 3612-7476
77 3611-0095
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Rua Prof° Folk Rocha, n° 130 - Sala 206, 2° andar 
Jardim Ouro Branco - Barreiras/BA  - CEP 47802-200
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gazetadooeste@yahoo.com.br

Apresentação:

Todos os dias às 12h pela 
TV Câmara de Barreiras

Jayme
Modesto

PROGRAMA
ENCONTRO MARCADO

4.1
CANAL
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FORMOSA DO RIO PRETO

araticum

Os agricultores ligados à 
Associação dos Agricul-
tores da Chapada das 

Mangabeiras (Aprochama) 
fecharam no dia (27/04), uma 
conciliação em ação posses-
sória garantindo a estabilida-
de na colheita e a pacificação 
da questão fundiária na área 
com a suspensão da liminar 
de reintegração de posse de 
aproximadamente 340 mil 
hectares – sendo cerca de 
241 mil hectares em produ-
ção agrícola – das regiões da 
Aprochama, Coaceral, Novo 
Horizonte e Sul Colonização, 
no município de Formosa do 
Rio Preto (BA).

Presidido pelo coordenador 
do Centro Consensual de Con-
flitos Possessórios do Oeste 
da Bahia, ligado ao Tribunal 
de Justiça da Bahia, Dr. Már-
cio Braga, o ato conciliatório 
realizado em Formosa do Rio 
Preto foi intermediado pelos 
representantes da Corregedo-
ria de Justiça das Comarcas 
do Interior da Bahia, Assem-

bleia Legislativa da Bahia, 
– com a participação e me-
diação direta do presidente, 
Ângelo Coronel -, Prefeitura 
e Câmara de Vereadores de 
Formosa do Rio Preto. O ato 
conciliatório visa tranquilizar 
os agricultores do oeste da 
Bahia que deverão permane-
cer plantando e colhendo na 

área, cujas terras compraram 
há cerca  30 anos de boa fé 
com registro no Cartório de 
Imóveis de Formosa do Rio 
Preto.

“Com esta ação concilia-
tória poderá ser criada uma 
nova história para a regula-
rização das terras na região. 
Este foi o primeiro ato con-

ciliatório do centro criado 
a partir desta disputa para 
solucionar os conflitos na re-
gião. Dentro de um consenso 
costurado nas últimas sema-
nas, e com protocolos assina-
dos nos dias 18 e 20 de abril, 
para corrigir os danos cau-
sados às partes do processo, 
ficou assegurado o direito de 

posse  para que os agriculto-
res continuem em segurança 
nas terras pleiteadas por José 
Valter Dias. Os agricultores 
sempre confiaram na Justiça 
e nas instituições democráti-
cas como o Executivo e Legis-
lativo baianos que apoiaram a 
pacificar a questão”, explica 
Leandro Michelon, advogado 
e também produtor associado 
da Aprochama.

O presidente da Associação, 
Edson Fernando Zago, acredi-
ta que a ação conciliatória vai 
aliviar a tensão dos agriculto-
res da região. “Sempre confia-
mos na Justiça e um acordo é 
uma forma razoável e equili-
brada de abreviar um conflito 
que poderia se arrastar por 
anos. Os produtores rurais 
querem a segurança jurídica 
de trabalhar nas terras, que 
também são a garantia para 
adquirir financiamentos para 
investir na produção” explica.

A partir da assinatura deste 
pré-acordo uma nova rodada 
de negociações está instalada 
com a finalidade de ajustes e 
alinhamentos para um acordo 

futuro. Já está agendado para 
a primeira quinzena de maio 
um novo encontro entre o ju-
rídico das partes na sede da 
Aprochama, em Barreiras.

SOBRE A ÁREA – A área em 
debate foi aberta na década 
de 80, quando os primeiros 
produtores foram incentiva-
dos a adquirirem as terras 
por meio do programa de 
cooperação técnica entre os 
governos do Brasil e do Japão, 
Prodecer II [Programa Nipo-
-Brasileiro para Desenvolvi-
mento do Cerrado]. São terras 
produtivas de pequenos, mé-
dios e grandes agricultores, 
reconhecidos pelos agentes 
financiadores e por todos 
os projetos e programas de 
agricultura do Estado, e que 
juntos geram cerca de 1.050 
empregos diretos com a pro-
dução de soja, milho feijão e 
algodão. A renda oriunda de 
salários e encargos sociais 
pagos pelos agricultores é su-
perior a R$ 56 milhões/ano e 
a soma dos investimentos em 
infraestrutura nestas proprie-
dades chega a R$ 6,2 bilhões.

FOTOS: ARATICUM

Agricultores fecham conciliação em ação possessória e 
garantem posse das terras em questão fundiária na Bahia

O ato foi residido pelo coordenador do Centro Consensual de Conflitos Possessórios do Oeste da 
Bahia, ligado ao Tribunal de Justiça da Bahia, Dr. Márcio Braga

Jayme modesto

O 
município de São Félix 
do Coribe, no Oeste da 
Bahia, recebeu no dia 

05/05, o 1º Encontro de Edu-
cação Inclusiva 2017, com o 
tema: “Técnicas inclusivas no 
relacionamento com pessoas 
com deficiência”. O evento 
foi realizado na Escola Ag-
nelo Braga, das 08h30min às 
17h30min.

A programação teve início 
com a palestra “Entendendo 
o universo das pessoas com 
deficiência”, com o presiden-
te Nacional do Instituto Blind 
Brasil, Charles Jatobá Queiroz 
Santana. “Os pais devem se 
sentir parceiros neste desafio, 
até porque os pais com filhos 
com necessidades especiais 
não recebem treinamentos 
para serem pais especiais. 
Aprendem fazendo pelo sim-
ples fato de precisarem fa-
zer”, afirmou Charles Jatobá. 

Durante o seminário, a Pre-
feitura de São Felix do Coribe, 
através da Secretaria de Edu-
cação do município, implan-
tou o projeto de Educação 
Inclusiva, para que a criativi-
dade e espírito crítico sejam 
exercidos nas escolas, por 
professores, administradores, 
funcionários e alunos, para o 
exercício da plena cidadania. 

De acordo com o prefeito 
Jutahy Eures Ribeiro, o evento 
teve o objetivo de apresentar 
novas práticas de ensino e 
oferecer um suporte especí-
fico  para os profissionais que 
atuam com alunos com defi-
ciência. Segundo ele, o intui-

Primeiro Encontro de Educação Inclusiva 2017 ocorreu no dia 05 de maio. O evento apresentou novas práticas de ensino

to é tornar a escola um espaço 
democrático que acolha e ga-
ranta o acesso, a permanên-
cia e o desenvolvimento de 
todos os alunos sem distinção 
social, cultural, étnica, de gê-
nero ou em razão de deficiên-
cia e características pessoais. 

“É de suma importância 
desenvolver trabalhos como 
esse principalmente em ci-
dades que as pessoas têm 
tão pouco acesso a educação. 
Com relação ao tema de hoje, 
percebemos que atualmente, 
somente a APAE tem dado um 
suporte a essas pessoas com 
deficiências, no entanto abra-

çamos essa causa e estamos 
desenvolvendo um trabalho 
de inclusão dessas pessoas 
em nossa sociedade, por en-
tender que elas precisam ser 
tratados de forma igualitária 
e não diferenciada como sem-
pre foram”, disse o prefeito, 
destacando ainda que é pre-
ciso trabalhar por uma escola 
inclusiva, rompendo barreiras 
já construídas em relação às 
pessoas com deficiência, ga-
rantindo igualdade de direito 
para todos, promovendo ativi-
dades junto aos professores, 
viabilizando a formação em 
serviço, assegurando-lhes a 

informação de que necessi-
tam para trabalhar com os 
alunos com necessidades 
educativas especiais.

O prefeito Chepa Ribeiro, 
informa ainda, que o projeto 
também tem como finalida-
de atingir o maior número de 
pessoas dentro do contexto 
escolar. A proposta é de que 
seja executada ainda dentro 
do ano letivo de 2017, confi-
gurando-se assim, como mais 
uma proposta e não a última 
de tornar real o processo de 
inclusão nas escolas que se 
propõem a ensinar princípios. 
“Nosso sonho é fazer parte da 
construção de uma sociedade 
inclusiva, que garanta a igual-
dade de direitos e valorize as 
diferenças humanas”, disse o 
prefeito.

Para o secretário de Edu-
cação Noel Antônio Souza, é 
preciso possibilitar ao aluno, 
o reconhecimento e a valori-
zação da diversidade, viven-
ciando situações diferentes 
de construir conhecimentos e 
conviver com novas formas de 
comunicação.

“O nosso projeto Educação 
Inclusiva, tem o intuito de 

abrir espaços para todos, dan-
do oportunidades iguais. Per-
cebemos que os alunos com 
deficiências normalmente são 
tratados como ‘coitadinhos’, e 
eles não podem ser vistos des-
sa forma. Eles precisam ser 
tratados de forma igualitária, 
tendo as mesmas oportuni-
dades, as mesmas condições, 
esse é o pensamento da atual 
gestão”, frisou Noel. 

Conforme o secretário, esse 
projeto será levado para as es-
colas, inclusive com a implan-
tação da primeira Biblioteca 
Pública do Interior da Bahia, 
em São Félix. “Através de um 
levantamento, identificamos 
que temos mais de 40 alunos 
com alguma deficiência. Com 
essa biblioteca não iremos 
trabalhar apenas a parte teó-
rica, mas tem como objetivo 
solucionar problemas do dia-
-a-dia, pois junto com essa 
biblioteca será implementada 
também a “Casa do deficien-
te”, que irá auxiliar as pessoas 
com deficiência, quanto a 
atividades que podem ser de-
senvolvidas por cada um, para 
que eles possam desenvolver 
suas capacidades tornando-
-os assim mais independen-
tes”, explicou o secretário 
evidenciando que a educação 
inclusiva é uma tarefa muito 
importante para ser executa-
da por todos. “Todos devem 
fazer parte desse processo, 
desempenhando cada um o 
seu papel”.

OBJETIVO
O objetivo do projeto é pre-

parar e organizar o espaço es-

colar para acolher os alunos, 
- público alvo da educação 
especial, objetivando contri-
buir para seu desenvolvimen-
to, mediante atividades que 
promovam a conscientização, 
a socialização e a interação. 
Promover a conscientização 
e socialização dos discentes, 
docentes e pais no espaço 
escolar. Promover a interação 
entre os alunos de diferentes 
níveis intelectuais e/ou ou-
tras dificuldades de outra na-
tureza, através da inteiração, 
cuja temática é a inclusão de 
um deficiente intelectual no 
ambiente escolar. Confrontar 
a realidade dos alunos dian-
te de atividades vivenciadas 
cotidianamente por pessoas 
com deficiência física e visual 
de como transpor barreiras 
arquitetônicas como calça-
das, paredes e terrenos aci-
dentados.

PROGRAMAÇÃO
Além da palestra com Char-

les Jatobá, os participantes 
também tiveram um momento 
cultural com apresentações. 
Na oportunidade, foram frisa-
dos importantes instrumen-
tos normativos garantidores 
de direitos como: Lei Brasi-
leira da Inclusão; Convenção 
Internacional das Pessoas 
com deficiência; Legislações 
pertinentes à acessibilidade; 
Como todos podem contribuir 
no processo inclusivo das pes-
soas com deficiência.

No período da tarde, oficina 
de braile com Charles jatobá, 
e oficina de libras com Rayla-
ne Rafaelle Rodrigues.

SÃO FÉLIX DO CORIBE

Prefeitura do município implanta projeto de Educação Inclusiva
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Entrevista exclusiva ao Programa Encontro Marcado, na TV Câmara

O curso foi ministrado pelos palestrantes Rui Mesquita e Anderson Pignata

Reformas necessárias na parte 
estrutural da unidade

cheilla gobi

Seriedade. Essa é a palavra-chave 
para o sucesso na opinião do mé-
dico Rodrigo Melo, o novo diretor 

clínico do Hospital Eurico Dutra, em 
Barreiras, no Oeste da Bahia. Em en-
trevista exclusiva ao Programa Encon-
tro Marcado, na TV Câmara, o doutor 
fala sobre o trabalho a ser desenvolvi-
do em sua gestão para o crescimen-
to contínuo do hospital, as estraté-
gias que estão sendo desenvolvidas 
para ampliar o atendimento cada 
vez mais humanizado aos pacientes, 
bem como dos planos para o futuro 
da instituição. Otimista, ele garante 
que sua principal meta é transformar 
a unidade em uma das principais re-
ferências na saúde do município, com 
foco no bom atendimento.

Rodrigo Melo revelou que assumiu 
a direção do hospital com discerni-
mento e responsabilidade e já tem 
bons planos para fortalecer ainda 
mais a atuação da unidade. “Foi uma 
surpresa e uma honra o convite para 
assumir a direção da unidade. Acei-
tei a missão designada pelo prefeito 
Zito Barbosa que me fez o convite 
formal de gerir essa importante uni-
dade de saúde em nosso município. 
Aceitei prontamente, com intuito de 
fazer mais pela população de Bar-
reiras que tanto carece de saúde e, 
espero contribuir da melhor forma 
possível”, afirma o diretor.

O diretor do hospital conta que 
encontrou a unidade em forma pre-
cária, com deficiências nas insta-
lações ou no uso de equipamentos 
ultrapassados e em mau funciona-

Jayme modesto

Com intuito em proporcionar 
o desenvolvimento e auxiliar 
pessoas e empresas a alcança-

rem resultados positivos, no sentido 
de desenvolverem suas habilidades 
de comunicação e fazer com que 
potencializem suas formas de se 
expressar em público, foi realizado 
no dia 29/04, em Barreiras, o curso 
de oratória, com os palestrantes: o 
coach Rui Mesquita, que é diretor do 
Instituto Mesquita Coaching (IMC) e 
Anderson Pignata.

O curso realizado em duas edições 
tem carga horária total de 10hs. O 
evento realizado no espaço da Fa-
culdade Dom Pedro em Barreiras 
oferece ainda duas horas de treina-
mento individual no estúdio IMC.

Com o mercado de trabalho cada 
vez mais acirrado é essencial que os 
profissionais saibam como se comu-
nicar e se expressar em público de 
maneira clara e convincente favore-
cendo o desempenho profissional. 
Na oportunidade, os palestrantes 
apresentaram formas de como orga-
nizar informações, para desenvolver 
uma oratória direta e funcional com 
técnicas de postura corporal e ex-
pressão facial.

O curso visa suprir ainda, as de-

mento. “Recebemos o hospital em 
forma precária, sem condições ne-
nhuma de atendimento médico. Isso 
foi um contratempo, um impacto 
muito grande para todos nós”, con-
ta Rodrigo pontuando problemas 
como: infiltrações em todas as alas, 
ar-condicionado sem funcionar, sa-
las obsoletas, aparelhos de raios-X e 
equipamentos de cirurgia arcaicos, – 
praticamente sem funcionar.

Para dar início às mudanças, o 
novo diretor começou a mapear a 
estrutura do hospital e a analisar o 
fluxo de atendimento. “Assim que 
assumi a unidade fizemos todo um 
levantamento e identificamos os 
problemas iniciais existentes. E sem 
perder tempo começamos a solucio-

nar. Já estamos fazendo as reformas 
necessárias na parte estrutural da 
unidade. Estamos trocando as te-
lhas, fazendo a pintura, trocando 
alguns equipamentos. O centro ci-
rúrgico já foi reformado e já está em 
pleno funcionamento, iniciamos as 
cirurgias no dia 17/04, de vesícula, 
hérnia e de varizes. E já estão previs-
tas cirurgias de próstata e tireoide”, 
garante Rodrigo.

Apesar de tão pouco tempo a 
frente da unidade, o novo diretor já 
colheu bons frutos e garante ain-
da mais daqui para frente. “Quando 
assumimos era apenas um médico 
atuando, hoje já temos três médicos 
no atendimento e as consultas mé-
dicas estão sendo realizadas diaria-

mente. Atualmente estamos com dez 
leitos para internação, mas após a 
reforma teremos em média 50 leitos. 
Sabemos que precisamos de mais 
áreas hospitalares e estamos fazen-
do de tudo para que o Eurico Dutra 
seja essa porta para o atendimento 
que a população tanto almeja”.

Conforme explica o entrevistado, 
o Hospital está preparado para re-
ceber urgência e emergência, o que 
tem desafogado bastante o HO. O 
Eurico Dutra oferece atendimento 
clínico, pequenas cirurgias, e de mé-
dia complexidade. O diretor preten-
de resolver o que considera o ponto 
crucial na unidade que é a insatisfa-
ção das pessoas com o atendimento. 
Segundo ele, a unidade está prepa-
rada para acolher e dar ao paciente 
a merecida e devida atenção. “Meu 
maior desafio é quebrar o mito, onde 
boa parte da população de Barreiras 
fala que o Hospital Eurico Dutra não 
funciona. Queremos fazer diferente, 
almejamos fazer com que as pessoas 
procurem atendimento e sejam aten-
didos e não precise recorrer somente 
ao Hospital do Oeste, seja com con-

ficiências da oratória para pro-
fissionais e futuros profissionais, 
aperfeiçoando técnicas, roteiro para 
apresentação, escolha de vocabu-
lário, voz, expressão facial, desen-
voltura, comunicação, improviso, 
clareza, concisão, controle emocio-
nal e criatividade foram os tópicos 
trabalhados através de simulações, 
exercícios, dinâmicas e debates.

“Tenho como foco ajudar você e 
sua empresa a encontrar o caminho 
para o sucesso”, destaca Mesquita.

sultas médicas ou cirurgias. E o meu 
objetivo é dar a minha parcela de 
contribuição para a saúde de Barrei-
ras funcionar de forma digna”, des-
taca Melo.

Estar mais perto dos colaborado-
res e identificar com rapidez deman-
das importantes, implantar canais de 
comunicação são algumas das ações 
que o jovem diretor, acredita serem 
importantes. Garante também que 
sua filosofia é trabalhar sempre com 
seriedade, fazendo sempre o melhor 
para levar saúde à população. O novo 
gestor mostrou-se também bastante 
otimista com o futuro do hospital. 
“Nosso intuito é oferecer sempre o 
bom atendimento. Espero fazer uma 
boa gestão, sem vícios políticos, onde 
todos possam ser atendidos sem tro-
cas de favores. Iremos fazer uma 
gestão democrática. O Eurico Dutra 
tem grande potencial de crescimen-
to e queremos ampliar cada vez mais 
o atendimento para um futuro bem 
próximo atender essa alta complexi-
dade que somente o Ho atende”, des-
taca o novo gestor da unidade.

Na oportunidade, Rodrigo Melo 
agradeceu ao convite da produção 
do Programa Encontro Marcado, em 
especial ao apresentador Jayme Mo-
desto e ao presidente da Câmara de 
Vereadores de Barreiras Gilson Ro-
drigues, pelo importante papel em 
levar um pouco de conhecimento à 
população. “Pretendo voltar mais ve-
zes para falar de outros avanços que 
teremos ao longo da minha gestão 
a frente do Hospital Eurico Dutra e 
dizer que foi um prazer participar do 
programa”, finalizou Rodrigo.

Novo diretor do Hospital Eurico Dutra 
garante melhoria no atendimento

O médico Rodrigo Melo é especializado em Nefrologia e como diretor do hospital tem como meta 
expandir os serviços de atendimento na unidade de saúde

BARREIRAS

ASCOMLUCAS MOREIRA

Instituto Mesquita Coaching promove curso de oratória em Barreiras
CONTEÚDO DO CURSO

• Autocontrole: dominar o medo, nervosismo, 
a insegurança e acabar com a inibição;

• Como dominar as tensões iniciais e 
desenvolver a autoconfiança;

• Obter equilíbrio diante do inesperado e 
desenvolver habilidade de improviso;

• O que fazer para manter a atenção do 
público;

• Técnicas de concentração, relaxamento e 
respiração para controlar a ansiedade;

• Linguagem verbal: cuidados com a fala, voz 
e dicção;

• Linguagem não verbal: ser expressivo, falar 
com energia, entusiasmo, criar empatia;

• Obter uma postura corporal elegante e 
apresentação pessoal convincente;

• Como organizar a apresentação para que 
fique atraente e consistente;

• Como dirigir reuniões eficazes, apresentar 
projetos e participar de entrevistas com 
desenvoltura;

• Recursos audiovisuais: como e quando 
utilizar imagens, textos, e o microfone;

• Usar os gestos com simplicidade e precisão;
• Como conquistar o público, desenvolver 

persuasão, carisma e o seu estilo pessoal.O curso oferece ainda duas horas de treinamento individual 
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cheilla gobi 

Mais de R$ 15 milhões 
em dívidas, sendo R$ 10 
milhões só do INSS. Se-

gundo a atual gestão pública 
de Cotegipe, esse é o déficit 
deixado pelo ex-prefeito do 
município. As informações 
foram divulgadas no início do 
mês de abril, em reunião or-
dinária na Câmara de Verea-
dores. Além disso, a prefeita 
Márcia Sá Teles apresentou 
um balanço da real estrutura 
administrativa e financeira 
do município, que segundo 
ela gerou-se uma situação de 
descontrole financeiro e orça-
mentário que comprometeu a 
capacidade de investimento 
do município e a prestação de 
serviços públicos essenciais à 
população.

“Em quatro anos da gestão 
passada, o ex-prefeito deixou 
uma dívida no valor de R$ 10 
milhões só do INSS e eu pro-
vo. O ex-gestor não me depre-
ciou, ele prejudicou quase 15 
mil habitantes. Isso não é per-
seguir Márcia, é perseguir os 
próprios conterrâneos”, disse 
a prefeita.

Os dados apurados nestes 
últimos meses foram apresen-
tados pela gestora minuciosa-
mente através da exposição 
de documentos públicos. Os 
números, anunciados, são 
resultados da apuração de 
uma comissão nomeada para 
analisar as finanças da admi-
nistração municipal. O valor 
deixado em caixa na transição 
foi de R$ 3,6 mil.

“No recurso liquido da Pre-
feitura ficaram R$ 564 mil 
sendo que um pouco mais de 
560 estavam empenhados. 
Portanto o saldo que ficou na 
Prefeitura foi de 3.600 reais. 
Na Saúde ficaram 144 mil, 
sendo que 140,291 reais fica-
ram empenhados, no entanto, 
um saldo de 3.784 ficou na 
saúde. É fácil sair dizendo que 
deixou milhões, mas tenho 
aqui todas as provas do que 
eu encontrei, em saldos e ex-
tratos”, revelou Márcia.

Na oportunidade a prefei-
ta falou cobre a transição de 
governo. De acordo com ela, 
muitos convênios também 
estariam em situação crítica. 
Falou dos consignado e das 
ações que foram possíveis 
realizar nos primeiros 90 dias.

“Estou aqui hoje para divi-
dir minha angustia com essa 
Casa e com a população de 
Cotegipe, pois acredito que o 
executivo deve ser parceiro do 
legislativo. Estamos aqui para 
prestar contas para a comuni-
dade”, disse Márcia.

Conforme a prefeita, a con-
sequência desse descontro-
le, está sendo a redução da 
capacidade de investimento 
da prefeitura, inclusive para 
atender serviços básicos, 
como a manutenção da ci-
dade. “A herança do governo 

Márcia Sá Teles apresenta situação do município 
e revela dívida milionária da prefeitura

“A herança do governo anterior tem prejudicado e engessado nossa administração”, revela a 
atual prefeita do município

anterior tem prejudicado e en-
gessado nossa administração. 
Não estou feliz com o que eu 
encontrei, porque não posso 
fazer nada do que eu sonhei. 
Tudo isso inviabilizou um mu-

nicípio inteiro”, revela a atual 
prefeita do município.

Segundo a prefeita, por di-
versas vezes foi solicitado um 
inventário patrimonial que 
não foi entregue em nenhum 
momento. Na comissão de 
transição, a gestora afirma 
que faltaram as duas peças 
principais: Contabilidade e fi-
nanceiro.

“Não apareceram em ne-
nhuma das reuniões nem o re-
presentante da contabilidade 
e nem do financeiro, ou seja, 
assumimos uma administra-
ção sem noção nenhuma do 
que iriamos encontrar, eu sa-
bia que não seria fácil, mas foi 
muito pior do que eu imagina-
va. Eu tenho documentos para 

provar tudo o que eu falo”.
Entre as contas estariam 

ainda dívidas como de água, 
luz, e telefone, além de se-
guro obrigatório de veículos 
(DPVAT) atrasados e salários 
de servidores em aberto. Es-

sas contas somam  quase 
R$ 600 mil.

“Somando todas as 
despesas pessoal, 

dá quase R$ 600 
mil. Despesas 
que não estavam 
empenhadas. Pa-

gamos o DPVAT dos 
carros, uma despesa de 

mais de 3 mil reais. Ainda es-
tamos providenciando os re-
cursos para pagar os das mo-
tos. Só de telefone, mais de R$ 
6 mil. Despesa com a Embasa, 
R$ 89 mil e mais R$ 81 mil de 
Coelba”, detalhou Márcia.

Crédito Consignado – Con-
forme explica Márcia, mais 
de R$ 500 mil referentes a 
consignados, que foram des-
contados nos contracheques 
dos servidores e não repas-
sados à Caixa Econômica. 
Mais de 49 mil em outra ins-
tituição e mais uma divida de 
276,114 também de consig-
nados.  “Três instituições fi-
nanceiras, que já lançaram os 
nomes dos servidores no ca-
dastro de inadimplência pelo 
não recolhimento, o que é um 
total absurdo”.

Na ocasião, a prefeita Már-
cia Sá Teles informou ainda 
sobre irregularidades com o 
convênio de duas pontes no 
município. A gestora conta 
que no dia 28 de dezembro 
de 2016, foi realizado um pa-
gamento parcial no valor de 
R$ 650 mil referente a cons-
trução das duas pontes no 
município, restando agora, R$ 
286 mil reais. As duas pontes 
estão orçadas em R$ 936 mil.

“Trago também um ex-
trato que comprova que 
esse dinheiro entra no dia 
23/12/2016, na conta da Pre-

feitura. No dia 28/12 foi pago 
R$ 608 mil. O restante, R$ 282 
mil foi retirado no dia 30/12, 
ou seja, dois dias depois, para 
pagamento de duas notas, 
uma no valor de R$ 104 mil 
e outra de R$ 178 mil por um 
serviço de terraplanagem, 
quando nunca se viu uma má-
quina fazendo esse serviço no 
município durante os quatro 
anos de governo. Portanto, o 
dinheiro do convênio de duas 
pontes foi repassado para ou-
tras duas empresas, nada ha-
ver com o convênio, no apagar 
das luzes do final da gestão do 
ex-prefeito. E o que fica para 
nossa gestão são os restos a 
pagar”, aponta Márcia.

MEDIDAS
O novo governo informou 

que vai analisar todas as dívi-
das para decidir sobre os pa-
gamentos e possíveis formas 
de pagamento, de acordo com 
o orçamento e necessidade. 
“Estamos analisando as pos-
sibilidades e prioridades. E va-
mos ajuizar quem errou, para 
que a nossa gestão não venha 
ser penalizada lá na frente por 
um erro que outro gestor co-
meteu. Entrei limpa e com fé 
em Deus irei sair limpa”, asse-
gurou Márcia.

O advogado Fabrício Maltez 
falou que a Prefeitura está to-
mando medidas cabíveis, jun-
to a justiça.  “O primeiro pas-
so é tomar medidas judiciais 
contra aquele que deu causa 
à situação e foi o que fizemos. 
Já entramos com mais de 15 
atos contra o ex-prefeito, in-
clusive protocolamos notícias 
criminais, pois todos sabem 
que apropriar daquilo que não 
lhe pertence é dominado pela 
atividade tributária, apropria-
ção indébita”.

O advogado disse ainda que 
entrou com uma ação em mar-
ço, na Justiça Federal de Sal-
vador com intuito de barrar o 
parcelamento de 60 meses 

que fora feito no final da ges-
tão passada do INSS. “A partir 
de maio, a administração vai 
conseguir respirar, pois con-
seguimos uma liminar até que 
consigamos o parcelamento 
especial. Até para pagar salá-
rios nesses dois meses, nessa 
situação em que se encontra o 
município, situação critica de 
previdência, foi quase que um 
milagre”, destacou Fabrício.

AÇÕES
Com o intuito de melhorar 

as condições de vias, estra-
das, mobilidade e praças da 
cidade, nestes primeiros 90 
dias foram realizadas melho-
rias em várias localidades do 
município. O vice-prefeito, 
Waltécio Chaves (Tino), que 
também é responsável pela 
pasta de Infraestrutura do 
município, explica que apesar 
das dificuldades enfrentadas, 
o objetivo é atender as solici-
tações da população.

“Vamos fazer aquilo que es-
tiver ao nosso alcance, com 
responsabilidade. Apesar de 
todas as nossas dificulda-
des, estamos conseguindo 
realizar obras importantes em 
nossa cidade. Já estamos exe-
cutando algumas ações com 
recursos próprios e estamos 
buscando outros recursos jun-
to ao governo do estado para 
trabalhar pelo nosso municí-
pio”.

Diante da dificuldade que 
tem encontrado neste primei-
ro momento, a prefeita pede 
paciência ao povo de Cote-
gipe. A gente se surpreende 
com 90 dias de gestão e com 
mais de um milhão a menos, 
nos cofres da prefeitura, de 
descontos do INSS, que não 
voltam mais. Mas estamos 
fazendo tudo o que é neces-
sário, da melhor forma possí-
vel e com responsabilidade. O 
nosso slogan é ‘O melhor pra 
nossa gente’, e é isso que va-
mos fazer, mesmo com toda 
a dificuldade, e temos espe-
rança de que as coisas vão 
melhorar. Faremos uma ges-
tão pensando no melhor para 
nosso povo”, concluiu Márcia 
Sá Teles.

O presidente da Câmara, 
César Souza, disse que o es-
paço vai estar sempre aberto 
para o executivo se posicio-
nar. “Essa casa é um espaço 
para o povo e quando rece-
bemos o ofício atendemos 
de imediato a solicitação da 
prefeita do município. Iremos 
analisar toda essa documen-
tação e em outro momento 
iremos nos posicionar”, disse 
o presidente.

Além da participação da 
prefeita, do vice, do advogado 
e vereadores, a reunião con-
tou também com a presença 
do prefeito de Cristópolis Gil-
son Nascimento, imprensa 
barreirense e moradores de 
Cotegipe.

COTEGIPE

Os dados foram apresentados pela gestora 
através da exposição de documentos públicos

A reunião contou com a presença da imprensa barreirense e moradores de Cotegipe

FOTOS: CHEILLA GOBI 

O ex-prefeito 
deixou uma 
dívida no valor 
de R$ 10 milhões 
só do INSS e eu 
provo”.
Márcia Sá Teles
PREFEITA DE COTEGIPE
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