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Brasília desbanca
Caruaru e Campina
Grande e assume
novamente o ranking
de maior quadrilha
do mundo
NESTE MÊS de junho Caruaru e Campina Grande, municípios do agreste pernambucano comemoram a festa de
São João. As cidades já iniciam aos festejos juninos que
até então eram consideradas
as localidades com as maiores quadrilhas do mundo.
Brasília desbanca Caruaru e
Campina Grande e fica novamente com o título de maior
“quadrilha” do mundo.
Lá nos anos anteriores turistas do Brasil e de vários
países do mundo se reuniam
para manifestar as expressões culturais construídas
pelo povo, em festanças originadas na roça, com a criatividade dos próprios moradores. Os locais dos arraias são
preservados com arquitetura
histórica e cores vibrantes,
tudo enfeitado com as clássicas bandeirinhas e balões.
Mas neste ano de 2017,
estas cidades perderam mais
uma vez o título de maior São
João do mundo, já não tem as
maiores quadrilhas, o título
vai ficar com Brasília. Deputados, senadores, ministros
de estado e das supremas
cortes e até presidente comemoram a vitória. Nos espaços
reservados para a festança
é possível ver espaços para
a lambança, as quadrilhas
de pernas de pau dão lugar
aos caras de pau. Ao invés
de forrozeiros com zabumbas, triângulos e sanfonas,
políticos corruptos envolvidos em esquemas de corrupção. Repentistas arrancando
aplausos com seus versos
improvisados, se vê políticos
arrancando dinheiro público.
Bonecos de mamulengo encantando crianças, representantes do povo manchando
a imagem do país mundo a

fora. Bacamarteiros dançando forró em meio à multidão
com suas armas antigas que
só disparam tiros de festim
dão lugar para os Marqueteiros em esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro e
participação em organização
criminosa que dispararam tiros que saíram pela culatra.
Os coordenadores das quadrilhas matutas lamentam
a perda e afirmam que, se
tratando de quadrilha, fica
praticamente impossível concorrer com Brasília, pois a
cada ano, Brasília vem crescendo de forma acentuada e
neste sentido fica impossível
Campina Grande e Caruaru
concorrer com uma quadrilha
dessa magnitude.
O governo federal, com
a evolução da quadrilha de
Brasília, deveria lançar uma
campanha publicitária para
homenagear o Senado Federal, Câmara dos Deputados,
Ministérios, Tribunal Superior Eleitoral, Supremo Tribunal Federal e Palácio do
Planalto, pelo título, com a
seguinte frase: Aqui em Brasília, tem a maior quadrilha
organizada e institucionalizada do mundo.
Além das quadrilhas, nas
comemorações em Brasília
deveriam inserir na programação, a barraca do beijo no
ombro, correio deselegante,
o pau de cédulas, fogueira
dos burocratas, e o grande
casamento petista, de Lula e
Dilma.
O narrador começa: Anarriê, e oia propina... oia o
desvio de verba... agora o superfaturamento... quem não
garantiu o seu fica tranquilo,
ano que vem tem mais!
É tempo de festa junina
sem muito a comemorar!

EXPEDIENTE

NOTAS
Resultado do Sisu e inscrições
para lista de espera já estão
disponíveis
O resultado da chamada
regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2017 já
está disponível para consulta
na página do programa na
internet. O estudante pode
consultar o boletim e, caso
não tenha sido selecionado,
se inscrever para participar
da lista de espera.
O Sisu oferece vagas no
ensino superior público com
base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Ao todo, são ofertadas 51.913
vagas em 1.462 cursos de 63
instituições de ensino, entre

universidades federais e estaduais, institutos federais e
instituições estaduais.
As matrículas serão do dia
9 ao dia 13 de junho. O candidato selecionado pelo Sisu
deve verificar, na instituição
de ensino em que foi aprovado, o local, horário e procedimentos para a matrícula.
O Sisu terá uma única chamada, e a inscrição para a
lista de espera permanecerá
disponível até 19 de junho. A
convocação da lista de espera
será feita a partir do próximo
dia 26.

Prefeitura de Barreiras abre
as contas públicas para a
população
No dia 30 de maio, a Prefeitura de Barreiras realizou
uma audiência aberta ao público na Câmara Municipal de
Vereadores para apresentar
os gastos do primeiro quadrimestre de 2017, assim como
os números de receita.
Os prepostos da Secretaria
Municipal da Fazenda mostraram o quantitativo dos
gastos das secretarias muni-

cipais com folha de pagamento e a arrecadação desses
primeiros quatro meses. Segundo o secretário municipal
da fazenda, Marcelo Abreu,
a prefeitura vem trabalhando para fortalecer a receita e
enxugar as despesas da máquina pública. Disse ainda
que as audiências serão realizadas sempre dentro do que
preconiza a lei.

Prazo de renovação de
contratos do Fies é prorrogado
O prazo para fazer a renovação dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referentes ao
primeiro semestre de 2017
foi prorrogado para o dia 16
de junho. Até então, a data
limite seria 31 de maio.
A validação das informações deve ser feita pelo Sistema Informatizado do Fies
(SisFies).
Segundo o FNDE, 1,28
milhão de contratos devem
ser aditados neste semestre. Os contratos devem ser
renovados a cada semestre
e o pedido de aditamento é
feito inicialmente pelas faculdades e, em seguida, os
estudantes devem validar
as informações inseridas

pelas instituições no Sistema Informatizado, SisFies.
No caso de aditamento
não simplificado, quando
há alteração nas cláusulas
do contrato, como mudança de fiador, por exemplo,
o estudante precisa levar
a documentação comprobatória ao banco para finalizar a renovação. Já nos
aditamentos simplificados,
a renovação é formalizada a
partir da validação do estudante no sistema. Além de
renovar os contratos vigentes, os estudantes também
podem mudar de curso ou
de instituição de ensino,
assim como solicitar a ampliação do prazo de uso do
financiamento.
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Desde 1/6/2017,
a Nextel está em Cotegipe.
Confira os nossos planos.
Para mais informações,
acesse www.nextel.com.br
ou ligue 1050.

edital de convocação
COMARCAS ENTRÂNCIA ESPECIAL COMARCA DE
RONDONÓPOLIS VARAS CÍVEIS 4ª VARA CÍVEL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES (ART.36, I) GRUPO "BOM JESUS"
AUTOS N.º 1000232-47.2016.8.11.0003 Processo Judicial
Eletrônico ESPÉCIE: Recuperação Judicial PARTE REQUERENTE: BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA, BOM
JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA, AGROPECUARIA ARAGUARI
LTDA, BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA, SEMEARE AGROPECUARIA LTDA, V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA, W W AGROPECUARIA LTDA., FAZENDA
SAO JORGE LTDA, FAZENDA SAO BENEDITO LTDA, FAZENDA SAO MATEUS LTDA, FAZENDA SAO JOSE LTDA,
NELSON JOSE VIGOLO (sub judice), EDILENE PEREIRA
MORAIS VIGOLO (sub judice), GERALDO VIGOLO (sub
judice), ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO (sub judice)
ADVOGADOS: JOEL LUIS THOMAZ BASTOS, OAB-SP 122.443, RODRIGO FONSECA FERREIRA, OAB-SP
323.650, ERLAN DE OLIVEIRA COSTA, OAB-MT 19.176,
IVO WAISBERG, OAB-SP 146.176, BRUNO KURZWEIL
DE OLIVEIRA, OAB-SP 248.704, GILBERTO GORNATI,
OAB-SP 296.778 ADMINISTRADORA JUDICIAL: Dra.
Glaucia Albuquerque Brasil, Oab/Mt 13.810 (escritório: rua
afonso pena, 433, edifício verona, sla 704, centro, c e p 7
8.700-070telefone66-3022-1626,ema
il:coordenacao@gabrasil.adv.br,gla
u c i a @ g a b r a s i l . a d v . b r , advogados@gabrasil.
adv.br FINALIDADE: CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA
GERAL DE CREDORES (ART. 36, I) Local e data da realização da Assembleia Geral de Credores: EM PRIMEIRA
CONVOCAÇÃO: DIA 21 DE JUNHO DE 2017 (quarta-feira), às 10h00min, horário de Mato Grosso. EM SEGUNDA
CONVOCAÇÃO: DIA 05 DE JULHO DE 2017 (quarta-feira), às 10h00min, horário de Mato Grosso. EM AMBAS AS
CONVOCAÇÕES a Assembleia Geral de Credores será
realizada no Caiçara Tênis Clube de Rondonópolis-MT, situado à Rua Mário Mendes de Albuquerque, n. 1.626, Bairro Jardim Belo Horizonte, Rondonópolis-MT, telefone (66)
3426-7607. L I N K C O M O C H E G A R : https://www.google.com.br/maps/dir/""/caicara+tenis+clube+rondonopolis/
@-16.4576668,- 54.7217014,12z/data=!3m1!4b1!4m8!4m
7!1m0!1m5!1m1!1s0x9379c8536c0f 274f:0x97f5f008449cda56!2 m2!1d-54.6516609!2d-16.4576784 ORDEM DO
DIA (LFR, art. 35, I e 36, II): Aprovar; rejeitar ou modificar o
plano de recuperação judicial apresentado pela devedora
no ID. 1643854, e deliberação de outras matérias necessárias. Possível instalação do Comitê de Credores, a ser
constituído no conclave. Local onde os credores poderão
obter cópia do plano de recuperação da empresa recuperanda (LFR, art. 36, III): O credor poderá obter cópia do
plano de recuperação da empresa, através do site: www.
integra.adv.br, usuário: interessadosbj@gmail.com - senha: bj2016. CREDENCIAMENTO DE CREDORES: Os
credores deverão comparecer com 01 (um) dia de antecedência para a 1ª e 2ª Convocação, no local onde ocorrerá
a Assembleia Geral para que seja efetuado o cadastro e
a conferência de documentos e procurações, observando
ainda a necessidade do cumprimento do disposto no §4º
do artigo 37 da Lei 11.101/2005, in verbis:"O credor poderá
ser representado na assembléia-geral por mandatário ou
representante legal, desde que entregue ao administrador
judicial, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista
no aviso de convocação, documento hábil que comprove
seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo em que se encontre o documento." Ainda, deverão
os credores se atentar para a necessidade de "poderes
expressos para voto em Assembleia Geral de Credores",
em seus respectivos mandatos. INFORMAÇÃO: Conforme
disposto no §2º, do artigo 36, da Lei 11.101/2005 "Além
dos casos expressamente previstos nesta Lei, credores
que representem no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do valor total dos créditos de uma determinada classe
poderão requerer ao juiz a convocação de assembleia geral". E, para que chegue ao conhecimento de todos e que
ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o
presente Edital, que será afixado no lugar de costume e
publicado na forma da Lei.
Rondonópolis-MT, 25 de abril de 2017.
Thais Muti de Oliveira Gestora Judiciária
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LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

Bahia Farm Show bate marca histórica
ao movimentar R$ 1,5 bilhão
A feira teve um aumento de 15% de novos expositores e o retorno de 10% que passaram pela
feira em outras edições. De 30 de maio a 03 de junho, mais de 63 mil pessoas conferiram em um
só espaço as principais inovações em tecnologia do setor agrícola
FOTOS: CHEILLA GOBI

Cheilla Gobi
COM INFORMAÇÕES DA ARATICUM

A

13ª edição da Bahia
Farm Show, a maior feira
de tecnologia agrícola
do Norte/Nordeste, que ocorreu entre os dias 30 de maio e
03 de junho em Luís Eduardo
Magalhães, Oeste da Bahia, bateu marca histórica ao
movimentar R$ 1,531 bilhão
em negócios. A feira teve um
aumento de 15% de novos expositores e o retorno de 10%
que passaram pela feira em
outras edições. Durante os
cinco dias de feira, um público total de 63.326 pessoas
passou pelo Complexo Bahia
Farm Show para conferir em
um só espaço, as principais
inovações em tecnologia do
setor agrícola.
Com isso, a Bahia Farm
Show, que começou pequena
e tímida, em 2004, se transformou na 3ª maior do país.
A feira que reúne as maiores
empresas mundiais de máquinas, implementos, insumos e
serviços, com representação
no país, reforça a importância do agronegócio nacional
como o setor que mais vem
contribuindo com a retomada
do crescimento econômico
brasileiro. Os números foram
divulgados pela organização
do evento.
Os organizadores classificaram como satisfatório o
saldo dos negócios fechados
pelos expositores ao longo
dos dias de feira. O presidente da Bahia Farm Show e da
Associação de Agricultores
e Irrigantes da Bahia (Aiba),
Celestino Zanella, reforçou
sobre a contribuição do agronegócio para a retomada econômica brasileira como fator
de incremento dos negócios
durante a feira e acredita que
as oportunidades de negócios
e as experiências trocadas
entre os expositores, agricultores e profissionais ligados à
cadeia do agronegócio são fatores que garantem o sucesso
da Feira.
“Os negócios estavam represados pela dificuldade
que o setor do agronegócio
atravessava. Agora, com o
retorno das chuvas e as lavouras apresentando bons
resultados, o setor começa a
reagir e retomar o seu lugar.
Os produtores estão mais eficientes, porque tem investido
mais em tecnologia, e essas
soluções, eles buscam na
Bahia Farm Show. Os resultados apresentados comprovam
isso, pois, se comparado aos
anos anteriores, registramos
um aumento relevante de ne-

A 3ª maior feira de tecnologia agrícola do país

Durante os cinco dias de feira, um público total de 63.326 pessoas passou pelo Complexo Bahia Farm Show

A feira que reúne as maiores empresas de máquinas, implementos, insumos e serviços

gócios fechados e prospectados”, enfatiza.
Ao avaliarem a realização
de mais esta edição, os organizadores ressaltaram os
avanços para a internacionalização da feira e o espaço
que vem sendo conquistado
pela Bahia Farm na área de
influência do Matopiba (região agrícola que abrange os
estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia).
“Ao continuar organizando a Feira para oferecer as
melhores condições para as
empresas que expõem e para
o público que vem comprar e
visitar, será um passo natural
que venham mais expositores
de outros países e agricultores de todo Matopiba para explorar o que há de melhor na
Feira”, avalia a coordenadora
da Bahia Farm Show, Rosi
Cerrato, que ressaltou a vinda
de 15% de novos expositores,
muitos de países como Alemanha, Espanha e Estados
Unidos, além do retorno de
10% dos que passaram por
outras edições da Feira.
Outro ponto destacado foi
a maior diversificação de produtos e serviços oferecidos
em ramos diferentes do agronegócio, como imobiliário e
entretenimento. Importante
para o contexto econômico-social, a feira gerou três mil
empregos diretos e indiretos.
A feira proporcionou ainda
uma experiência de repasse
de conhecimento com cerca
de 20 palestras e debates sobre assuntos que fazem parte
do dia-a-dia do agricultor, a
exemplo do potencial hídrico
do oeste da Bahia, cobrança
do Funrural e do lançamento
da primeira cultivar de algodão
transgênico de fibra longa.
“Inovamos ao incorporar na
programação temas que levam mais conhecimento aos
agricultores no campo, como
o debate sobre o potencial hídrico do oeste da Bahia, amparada em uma pesquisa que
vem sendo financiada pelos
agricultores, o lançamento da
primeira cultivar de algodão
transgênica de fibra longa,
produzida em nossa região
pela Fundação Bahia, a cobrança injusta do Funrural,
além da vinda dos deputados
baianos que realizaram uma
sessão itinerante da Assembléia Legislativa dentro da
feira”, afirma um dos organizadores da Bahia Farm Show
e vice-presidente da Aiba,
Luiz Antônio Pradella.
A Bahia Farm Show 2018
já tem data confirmada. Será
realizada de 29 de maio a 02
de junho.
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RIACHÃO DAS NEVES

Câmara de Riachão, parceria
em busca de soluções
FOTOS: JAYME MODESTO

Jayme Modesto

to e ocupa a segunda secretaria na
mesa diretora da câmara. Imbuída da
responsabilidade e agradecida pela
confiança do povo, Sirlene disse que
vai continuar fazendo jus à confiança que os cidadãos depositaram em
seu trabalho. Sua atuação é movida
pela crença de que essa parceria
com a população é a maneira mais
eficiente de se fazer uma cidade melhor – todos juntos a favor da saúde,
educação, da ética, da cidadania e
das grandes transformações.

O

novo presidente da Câmara de
Riachão das Neves, o vereador
Antônio Rodrigues dos Santos,
conhecido popularmente como
“Antônio de Ulisses” falou sobre
o planejamento
das ações que o
legislativo realizou nestes cinco
meses e também
dos projetos que
devem continuar nos próximos dois
anos, contemplando atividades internas e outras voltadas para a comunidade.
Exercendo o seu segundo mandato, Antônio de Ulisses assumiu
o comando do poder legislativo de
Riachão das Neves no dia 01 de janeiro de 2017, com o compromisso
de fazer uma gestão democrática,
voltada para a valorização do legislativo, com transparência e foco nos
problemas que mais vem afetando a
sociedade riachoense, além de buscar um relacionamento harmonioso
com o executivo.
“Entendo que dois anos de presidência dar para fazer um planejamento das ações e temos o apoio de
todos os vereadores, para fazermos
este trabalho. estamos fazendo um
planejamento para desenvolver um
trabalho interno e externo com a co-

munidade”, disse o presidente, destacando ainda que logo que assumiu
procurou se aproximar dos colegas
vereadores, tanto da base quanto da
oposição. “E consegui, com o tempo,
conquistar a simpatia e confiança
dos demais colegas, demonstrando
a importância de nos mantermos
unidos em busca das soluções dos
problemas do município”.
Na oportunidade, Ulisses falou de
projetos futuros. “Eu entendo que no
processo político presente é necessário apresentarmos um projeto para o
futuro. Qual é este projeto? De parceria, de buscar
diálogo com os colegas,
para que possamos fazer
uma gestão participativa,
é isso que estou fazendo

na condução dos trabalhos do legislativo. Isso eu passei para eles, estou
conduzindo os trabalhos, mas quem
vai governar somos todos nós, através do diálogo e das ideias. A política está mudando e nós precisamos
mostrar a importância dessa mudança, através da seriedade e procurar
fazer sempre o melhor para o nosso
município”, disse Antônio.
Antônio de Ulisses disse ainda que
nestes cinco meses muitos projetos
e indicações foram aprovados, tanto do executivo como
do legislativo.
VEREADOR MOAB
NASCIMENTO DOS SANTOS
O vereador Moab está
em seu quarto mandato, na
mesa diretora já foi presiden-

te da Câmara, primeiro e segundo
secretário.
Moab neste período, sempre pontuou como um dos mais atuantes
do legislativo municipal, com várias
iniciativas legislativas apresentadas,
que incluem indicações, requerimentos, moções e projetos de lei, o
colocando o como um parlamentar
atuante no quesito eficácia legislativa. É de sua autoria as reivindicações
para implantação dos sistemas de
abastecimento de água para os
distritos de Cariparé e Entroncamento.
VEREADORA SIRLENE
CARVALHO LIMA
Conhecida como Sirla da Saúde, a vereadora Sirlene Lima
está em seu primeiro manda-

VEREADOR
JANI DOS
SANTOS
SERPA
Apesar de estar
exercendo
o seu primeiro
mandato o vereador Jani Serpa,
tem feito valer o voto e a confiança
de cada cidadão depositado na urna,
trabalhando diariamente em prol da
população, de Riachão das Neves.
Jani tem várias reivindicações, tendo
como uma de suas principais metas,
a implantação do sinal
de celular no distrito
de Cariparé. Jani atende várias pessoas por
mês e procura junto a
mesa diretora e o executivo, dar agilidade e
resposta as demandas
da sociedade

Após reforma, Prefeitura de Riachão das Neves
reinaugura Ginásio Municipal de Esporte
Jayme Modesto

A

Prefeitura de Riachão das Neves, através da Secretaria Municipal de Esportes, reinaugurou
e entregou a comunidade esportista
da cidade, o Ginásio Municipal de
esporte, totalmente reformado. Após
a reforma, o Ginásio conta com uma
estrutura ainda maior e está pronto
para continuar a contribuir com o esporte em Riachão das Neves.
Ainda sem denominação, o ginásio
poliesportivo, irá atender várias modalidades esportivas, além de ser um
palco para atender outros eventos
festivos.
Desde o início da gestão municipal
“Um Novo Tempo, uma Nova História”, recursos significativos vêm
sendo disponibilizados no intuito de
reestruturar o patrimônio esportivo
da cidade, contribuindo para a adoção de adequados hábitos de vida e
inclusão dos jovens na prática esportiva, evidenciando como um dos
meios de amparar jovens em situação de vulnerabilidade.
A reforma do equipamento constitui-se em um amplo ginásio poliesportivo de convivência comunitária,
onde serão desenvolvidas atividades que, além de democratizarem o

Além de atender várias modalidades esportivas, será ainda palco para atender outros eventos festivos
acesso ao esporte e ao lazer, incentivam a inclusão e a produção cultural,
contribuindo para que a população
se reconheça como cidadãos de direitos e deveres no exercício legítimo
e diário de sua cidadania.
O Ginásio de esporte de Riachão
das Neves foi construído e inaugurado pelo então prefeito na época
Dorgival Bomfim, e de acordo com
relatos, ficou seis anos abandonado
pela gestão anterior, servindo até

mesmo como ponto de prostituição e
encontro de usuários de drogas.
“Um lugar que foi construído para
incentivar nossa juventude a ter
uma vida saudável, a formar cidadãos, a se afastar do consumo de
drogas, através da prática de esportes, estava contrariando todos esses
objetivos, simplesmente porque se
encontrava totalmente abandonado. Essa era a realidade do nosso
ginásio de esporte”, disse o vereador

Adalberto Rodrigo.
Adalberto, popularmente conhecido como Nego da Burra, apresentou
uma indicação onde dá a denominação ao novo ginásio de esporte,
segundo ele uma homenagem mais
que justa ao esportista que aos 70
anos ainda fazia parte do futebol de
Riachão das Neves – Antônio Lourenço de Castro.
O prefeito Miguel Crisostomo falou
da importância desse novo equipa-

mento para a comunidade do município. “Este ginásio estava completamente abandonado, há seis anos, e
nos conseguimos recuperar. Toda a reforma foi feita com recursos próprios,
com intuito de oportunizarmos aos
nossos jovens, o desenvolvimento das
práticas esportivas. Aqui teremos o
futsal, vôlei de areia, vôlei de quadra,
também as escolinhas e o atletismo”.
Várias modalidades poderão usufruir no novo espaço que tem o objetivo a inclusão social e esportiva.
“Nestes primeiros cinco meses, estamos resgatando o que é do povo
procurando trazer alta estima para o
povo de Riachão que estava sem nenhuma perspectiva. Notamos que o
povo está a cada dia mais motivado e
a quantidade de pessoas que vieram
prestigiar essa inauguração, mostra
a credibilidade que o nosso governo
está passando em tão pouco tempo
de gestão”, finalizou o prefeito.
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CAPA

TEM SÃO JOÃO EM BARREIRAS?
TEM SIM SENHOR!
B
São João de Barreiras promete ser o maior do Oeste da Bahia
CHEILLA GOBI

Prefeito Zito Barbosa
FOTOS: REPRODUÇÃO

arreiras irá receber o primeiro grande São João
da história do município
e promete ser o maior do Oeste da Bahia, serão cinco dias
de arrasta pé. Os shows no
Parque de Exposições Engenheiro Geraldo Rocha, durante o Arraiá do Parque, acontecem de 22 a 25 de junho, onde
a cidade será protagonista de
um modelo de festa que não
prevaleça somente as atrações musicais, mas, também o
resgate à cultura e à tradição
da festa junina no município,
que tem como padroeiro São
João Batista.
De acordo com a organização da festa, o evento contará
com manifestações culturais,
barracas temáticas, comidas
típicas, brincadeiras e uma ornamentação toda voltada para
o resgate da tradição junina.
O circuito contará com dois
grandes palcos, o Espaço do
Forró, 20 atrações, brincadeiras como pau de sebo, quebra-pote e fogueira, concurso
de quadrilhas com premiação
de 20 mil reais para a primeira
colocada, e ainda a Vila do São
João – cidade cenográfica.
Na lista de atrações da festa
junina: Calcinha Preta, Baião
de 2, Gustavo Braga, Toinho
e Cia e Forró com Dó (22/06);
Cavalo de Pau, Sandro Becker,
Forró do Zé, Farol de Fusca,
A-Z da Pitanga e Cueca Branca (23/06); Melaço de Cana,
Moleca 100 Vergonha, Bota
Rasgada, Lucas Santinni e
Isaias Estilizado (24/06) e
para encerrar os festejos no
dia 25 de junho Alcymar Monteiro, Zezo, Coração do Brasil
e Alcenor Ramos.
O resgate junino espera
contar com o apoio de toda
comunidade e incentivadores
da cultura popular. O primeiro
grande São João de Barreiras
promete arrastar milhares de
pessoas. “Vivemos uma expectativa positiva. Sabemos
o quanto o São João é forte
em muitas cidades da Bahia e
agora ao invés de sairmos para

Estamos
realizando um
grande São
João, uma
festa esperada
por todos os
barreirenses
e com acesso
livre ao parque,
mas as obras
não vão parar
por conta da
festa”
Prefeito Zito Barbosa

Concurso de quadrilhas com premiação de 20 mil reais para a
primeira colocada FOTOS Reprodução

outros municípios teremos a
oportunidade de ficarmos em
Barreiras e ainda trazer pessoas de fora para aquecer a
nossa economia local. Precisamos fomentar isso cada vez
mais”, disse o presidente da
Câmara de Dirigentes Lojistas de Barreiras (CDL), Carlos
Henrique Costa.
Segundo o pároco da Catedral, padre Vernesson, os
festejos juninos em outras
cidades da região sempre se
destacaram, pela qualidade
do evento, pela multiplicação
do fluxo de turistas, pela estrutura oferecida e segurança. Enquanto isso, a população de Barreiras sentia falta
de uma festa semelhante. Na
oportunidade, Vernesson parabenizou o prefeito Zito pela
ousadia e coragem em elaborar tamanha comemoração.
“Nos últimos anos, percebemos o quanto a população
de Barreiras sentiu falta do
tradicional São João, e hoje a
administração apresenta um
projeto grandioso resgatando
essa festa que é tão importante para nossa comunidade,
por se tratar do nosso padroeiro São João Batista. Tenho
certeza, que assim como o a
festa no Parque a festa religiosa também será um grande sucesso, com o novenário
e também a quermesse na
Praça da Catedral. Parabéns
ao prefeito pela ousadia e coragem em resgatar e elaborar
um projeto neste porte em tão
pouco tempo”, disse o padre.
De acordo com o presidente
da União de Quadrilhas Juninas do Oeste da Bahia (UNIQJOB), Hudson Alves, nenhum
gestor soube lidar com o São

João em Barreiras da forma
como deveria. “O São João
precisa ser o maior e melhor
do Oeste da Bahia”, disse
Hudson destacando ainda as
dificuldades enfrentadas pelas quadrilhas juninas. “Estamos vivendo um momento
de defasagem nas quadrilhas
juninas, já chegamos a 24
grupos hoje temos apenas
quatro, devido a falta de incentivo. Portanto, quero agradecer a todos aqui hoje pela
importância que estão dando
a essa tradição e dizer que estou muito feliz em fazer parte
desse momento de estruturação em nosso São João”.
O prefeito falou que este
será o maior e melhor São
João de todos os tempos e
garantiu acesso livre à festa.
“Estamos realizando um grande São João, uma festa esperada por todos os barreirenses
e com acesso livre ao parque,
mas as obras não vão parar por
conta da festa”, afirma Zito.
Na oportunidade, o gestor
garantiu também apoio as
quadrilhas juninas. “Na próxima semana assinaremos um
convênio com a União das Quadrilhas, onde de forma legal
iremos transferir recursos para
os grupos se manterem e apresentarem da melhor forma”.
Na ocasião, Zito anunciou
mais três grandes eventos,
um a ser realizado no mês de
setembro, outubro e outro em
novembro. “Discutimos com
vários parceiros, a possível
mudança da data da Exposição Agropecuária passando
do mês de julho para novembro, mas iremos compensar
essa mudança com um grande
evento no parque de Exposições no mês de setembro com
todo o comércio de Barreiras.
Já no mês de outubro iremos
realizar também a grande festa das crianças”, disse Zito
destacando ainda o empenho
em transformar o município.
“Acredito que vamos poder
fazer muito por essa cidade,
vamos transformar Barreiras
na verdadeira capital do Oeste
da Bahia”, finalizou o prefeito.

INFORME PUBLICITÁRIO
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FORMOSA DO RIO PRETO

VAQUEJADA TEM SUCESSO DE
PÚBLICO E ORGANIZAÇÃO
FOTOS: ASCOM

Foram 450 inscrições de vaqueiros

Foram 450 inscrições de vaqueiros. A dupla sertaneja
Fernando e Sorocaba foi um dos shows mais esperados
Almerice Rodrigues

A

s expectativas foram
mais do que superadas. A
XXXIII Vaquejada de Formosa do Rio Preto consagrou-se como um divisor de águas
na história recente do município. Considerada a maior
vaquejada de todos os tempos
por vaqueiros e o público, o
evento trouxe de volta a valorização da tradição e renovou
a festa, ao mesmo tempo, ao
entregar para a população um
Parque Major Leopoldo revitalizado, com estrutura ampliada e organização apurada que
elevou a dimensão da Vaquejada de Formosa.
“Nós confirmamos que temos a maior e melhor vaquejada gratuita do país. Agora
temos uma responsabilidade
ainda maior de nos superarmos em 2018 e firmá-la definitivamente no calendário dos
grandes eventos do país”, avalia o prefeito Termosires Neto.
De acordo com o gestor,
uma das marcas do governo
é profissionalizar os eventos
promovidos pela prefeitura.
“Agradecemos a toda a equipe, com o reconhecimento

merecido aos secretários da
Cultura, Esporte e Turismo,
Luciana Bispo, da Agricultura Eronides Batalha, e da
Infraestrutura João Batista,
que estiveram à frente da
comissão que organizou a
festa”, disse Termosires, agradecendo a todos os envolvidos. “Nosso muito obrigado
é também para os vaqueiros,
para a população formosense
e visitantes, para as polícias
Militar e Civil, todos os barraqueiros, grupo Albuquerque que organizou a corrida,
Samu, Secretaria de Saúde e
todos os demais profissionais
envolvidos, pois fizemos uma
linda festa, pacífica, organizada e com muita paz”, reiterou
Termosires.
Dona Sebastiana da Conceição aproveitou todos os
dias da festa e elegeu como
melhor show o de Fernando e
Sorocaba. “Amei essa vaquejada. Os banheiros estavam
limpinhos, o parque, a coisa
mais linda. Tudo organizado.
Eu gritei, pulei e fiquei rouca,
se tivesse hoje eu iria de novo.
Ficou marcada na minha história”, comentou empolgada.
Na avaliação de outra parti-

cipante assídua do evento em
todos os anos, Raquel Nunes,
chamou a atenção a melhor
distribuição das barracas e a
identificação visual mais leve,
sem a poluição visual de anos
anteriores. Além da retirada
de um banheiro que havia em
frente ao pavilhão de shows,
deixando de existir as filas
para utilizar os sanitários que
se concentram no local de entrada para os shows. “Foi perfeita. Adorei a organização, os
shows e fiquei impressionada
com a quantidade de pessoas
desde o primeiro até o último
dia. A participação do prefeito
junto ao povo também foi um
dos destaques”, enfatiza.
Para a comerciante Bárbara
Moura, o movimento na barraca durante os dias de vaquejada foi positivo. “Vendemos
bastante, a nossa barraca estava sempre cheia. Conseguimos manter os clientes que
sempre retornavam após a
primeira vez que eram atendidos por nós. Para isso também
investimos em descontos e
em agrados para eles”, conta
Bárbara.
No comércio local houve
também aumento das vendas,

incrementando a economia do
município em torno de 20%,
segundo estimativa da Secretaria de Desenvolvimento,
Indústria e Comércio, considerando a movimentação na
rede hoteleira, restaurantes e
outros estabelecimentos comerciais.
VAQUEIROS CONFIRMAM
QUE FOI A MELHOR
VAQUEJADA DA
HISTÓRIA DE FORMOSA
Foram 450 inscrições de
vaqueiros, um total de 900
senhas corridas em três dias.
“Foi realmente a melhor vaquejada, muito diferenciada
como nós já prevíamos”, confirmou Léo Batista que faturou como esteireiro o primeiro
lugar na categoria profissional com o Zé do Pinto, puxador vencedor deste prêmio. Já
a primeira colocação do amador ficou com Diogo Sampaio,
fazendo dupla também com o
Batista.
Para Zé do Pinto nunca
houve tantos vaqueiros participando como em 2017. “Melhorou em tudo: pista, corrida
organizada, banheiros sempre
limpos, boiada melhor que em

outros anos”, citou.
“Excelente organização”,
reforçou Jarbas Lemos, quinto
lugar na categoria amador local junto com Ventinha.
Participaram da Vaquejada
de Formosa 2017 vaqueiros
de todo o país, vindo de lugares como Brasília, Tocantins,
Goiás, São Paulo, Piauí, Maranhão, Alagoas, Sergipe, Ceará
e de toda a Bahia.
Os organizadores da corrida ratificam que o número
de vaqueiros surpreendeu. “O
espaço ficou pequeno para o
tamanho que a vaquejada de
Formosa ganhou neste ano.
A equipe da prefeitura não
mediu esforços para dar total
apoio para manter a estrutura. Tudo muito bem identificado, o parque todo reformado e
sempre limpo nos dias da festa”, afirma Carlos Eduardo Albuquerque, o Pipiu, do grupo
Albuquerque que organizou a
corrida de vaquejada.
SHOWS MARCAM
VAQUEJADA 2017
As grandes atrações que
passaram pela XXXIII Vaquejada de Formosa do Rio Preto
agradaram ao público e deixaram o pavilhão de shows lotado no sábado e no domingo. A
pista de dança foi ampliada na
reforma, garantindo mais conforto para os espectadores.

Mesmo assim, no último dia
de vaquejada (28/05), a arena
ficou pequena para receber
tanta gente que foi apreciar
a dupla sertaneja, Fernando e
Sorocaba.
O show da dupla sertaneja
foi um dos momentos mais
aguardados. O que agradou
em cheio o público foi o da
bolha com o Sorocaba dentro
sendo levado pela multidão
até o palco. Márcia Fellipe,
Wilian e Marlon, Tierry, Danniel Vieira, Seu Maxixe, Baião
de 2 e Markinhos Bahia também foram atrações que animaram o evento.
FESTA SEM
OCORRÊNCIAS GRAVES
O evento foi pacífico e
transcorreu com tranquilidade e paz e sem ocorrências de
grande gravidade. A participação da Polícia Militar e da Polícia Civil foi fundamental para
garantir a segurança da festa.
A operação de segurança da
XXXIII Vaquejada foi realizada
pelas unidades operacionais
da 86ª CIPM, Rondesp Oeste,
Cipe Cerrado e Polícia Rodoviária Estadual de Barreiras,
com o apoio da coordenadoria
regional da Polícia Civil junto
com o delegado Carlos Freitas.
A Polícia Militar trabalhou
com 50 homens por noite
durante a festa, no Parque
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A pista de dança foi ampliada na reforma, mesmo assim, no último dia, a arena ficou pequena para receber tanta gente

O prefeito Termosires esteve presente junto a família
festa, nos dias em que o evento ocorreu.
ATENÇÕES VOLTADAS
PARA FORMOSA
Além do tradicional apoio
da Câmara de Vereadores do
município, neste ano a Assembleia Legislativa e o Governo
do Estado foram parceiros da
vaquejada, apoiando a divulgação da festa. Passaram pela
cidade nos dias do evento,
diversas autoridades e lideranças políticas, dentre elas
o vice-governador João Leão,
a deputada federal Tia Eron
e os deputados estaduais Antônio Henrique Júnior e Pablo
Barrozo, e ainda os prefeitos
de Santa Rita de Cássia, Romualdo Setúbal, de Corrente/
PI, Ribeiro, e o Ex-prefeito de
Cristalândia, Nemias Lemos.
A vice-prefeita Verônica e seu
esposo Bira Lisboa, Gerson
Bonfantti, os vereadores e os
secretários do governo também participaram deste grande evento.
MISS VAQUEJADA 2017:
SHOW DE CORES E
ESTILO
O tradicional concurso da
Miss Vaquejada marcou a
abertura da 33ª edição da
festa. O desfile das onze garotas que representaram as
escolas municipais, empresas

da cidade e da região e a beleza e charme da mulher formosense chamou a atenção
pela decoração do espaço. A
pista de corrida da vaquejada
se transformou em uma passarela, por onde as meninas
passaram. Foi um grande espetáculo composto pela ornamentação, iluminação, trajes
e desenvoltura das participantes e do público presente,
que lotou as arquibancadas. A
disputa foi acirrada e o título
de Miss Vaquejada ficou com
Mires Oliveira, o segundo lugar ficou com Jaqueline Santos e a terceira colocação com
Luciana Scarlat.
INCENTIVO AO
ARTESANATO E
AGRICULTURA FAMILIAR
A Secretaria de Assistência
Social montou um estande no
Parque Major Leopoldo, durante a XXXIII Vaquejada, com
o apoio da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. No
espaço aconteceu a feira de
arte, artesanato e produtos da
agricultura familiar do município. De acordo com a artesã
Pastora Souza é um incentivo
importante, uma oportunidade de demonstrar os produtos
para a população e também
para os visitantes.
Além de comercializar as
peças durante o evento, os ar-

tesãos e pequenos produtores
rurais também fizeram contatos, apresentando o trabalho
e assim gerando negócios
também após a vaquejada.
A feira foi organizada pelo
grupo de artesanato da Associação Pró-Cultura, reunindo
35 expositores de regiões como
os Gerais do Rio Preto, Cauãs,
Caraíbas, Associação Novo Horizonte, Projeto, Progresso e outros bairros da cidade. Entre os
produtos apresentados estavam

pizza e esfirra com massa de
mandioca; cachaça artesanal (a
conhecida cachaça da Malhadinha); licores de abacaxi, acerola
e tamarindo; rapadura; peças
de capim dourado; cestos e peneiras de talas de buriti; garrafas decorativas, peso de porta e
brinquedos com material reciclável; peças de madeira; lembrancinhas em geral.
Também foram expostos alimentos da agricultura familiar
e extrativismo sustentável das

comunidades dos Gerais do
Rio, Cauãs e Associação Novo
Horizonte. Produtos como
doce de buriti, biscoitos, bolos
e pães caseiros dos derivados
da mandioca, farinha, tapioca, entre outros. A administração municipal apoio e incentiva iniciativas que valorizem e
estimulem a produção artesanal em Formosa do Rio Preto,
como fonte de renda extra e
integração entre as famílias e
entre elas e a comunidade.
INFORME PUBLICITÁRIO

Major Leopoldo e na cidade,
com seis guarnições de radiopatrulhamento. “O planejamento alcançou o objetivo de
salvaguardar a segurança das
pessoas que frequentaram o
evento. Entregaremos o relatório crítico para o prefeito
Termosires, com uma avaliação dos pontos negativos e
positivos”, disse o comandante da 86ª CIPM, Major Cesar
Elpídio.
A PM já foi informada sobre as datas da vaquejada em
2018 e vai planejar a operação
no mês de janeiro para buscar
mais investimentos do Estado
na segurança da festa, como
por exemplo, o videomonitoramento. De acordo com
informação da polícia, neste
ano, houve muitos furtos de
celulares, e a intensificação
de medidas de segurança com
o auxílio de câmeras vai ajudar
a aumentar a segurança para
os participantes do evento.
Nos Postos de Saúde e do
Samu, os casos atendidos
foram, no geral, escoriações
decorrentes de pequenos acidentes de trânsito fora do parque de vaquejada, ferimentos
leves causados por brigas e
desmaios provocados pelo
consumo excessivo de álcool.
Não houve nenhuma ocorrência de emergência de maior
relevância, no percurso da
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TABOCAS DO BREJO VELHO
FOTOS: JAYME MODESTO

Família Gonçalves de
Araújo comemora 100
anos de seu patriarca
Anias Gonçalves de Araújo comemora
100 anos de vida com familiares e amigos
Jayme Modesto

N

o dia 03 de junho, a família Gonçalves de
Araújo reuniu-se com amigos no povoado de Mocambo, no município de Tabocas do Brejo Velho, para comemorar os 100
anos de vida do patriarca da família, o Senhor
Anias Gonçalves de Araújo.
Anias nasceu no Distrito de Santa Helena,
hoje Mariquira município de Tabocas. Foi casado com a senhora Lúcia Gonçalves de Araújo e é pai de dez filhos. Entre netos, bisnetos
e tetranetos são 228 descendentes, além dos
filhos. O filho mais velho tem 77 anos e a tetraneta mais nova é Ana Lú Neves de Araújo
com apenas dois meses de vida. Hoje viúvo,
Anias vive com a senhora Camerina Rosa
dos Santos, sem filhos nesse relacionamento. Lúcido e bastante comunicativo, seu Nias
como é carinhosamente conhecido, assistiu
toda a missa em pé, próximo ao altar, mostrando força e habilidade.
Espontaneamente nos atendeu, até porque
também faço parte da família. Assim ele definiu a sua trajetória de vida nestes 100 anos.
“Com o tempo a nossa vida não para, vamos
adquirindo experiências, maturidade, assistindo o grande espetáculo que a vida nos oferece, trabalhando, passando por dificuldades
e construindo família, realizando nossos sonhos e objetivos, durante esse percurso existem momentos que jamais são esquecidos, e
fazer 100 anos com certeza é um deles”, disse
ele dizendo ser o homem mais feliz do mundo.
A história do antigo distrito de Santa Helena e povoado de Mocambo se confunde com

a história de seu Anias Gonçalves, ele que
sempre soube com muita dignidade, trabalho
e honestidade escrever sua história de vida no
município de Tabocas. Sua história de humildade e honestidade, associada a um coração
gigante, de bondade e justiça sem medidas,
contribuiu muito para a formação de um grande patrimônio, “família”. Integridade, honestidade e lealdade são essas as palavras que
difinem muito bem seu Anias.
O seu perfil de homem interiorano, mesmo
sem ter tido a oportunidade de ir muito além
da alfabetização, foi a maior escola formadora de sua personalidade, e foi decisivo para
moldar o seu caráter. Educou mais por gestos
do que por palavras.
A data especial não poderia passar em branco, por isso, foi preparada uma festa grandiosa
para ele. Cerca de 300 convidados estiveram
presentes no ginásio de esporte da comunidade de Mocambo prestigiando o aniversário
deste que é um exemplo de cidadão honrado.
Seu Nias chegou aos 100 anos muito bem
de saúde. Uma proeza para poucos. Muito
pouco pode-se dizer. No centésimo aniversário, ele esteve como sempre gostou: rodeado
de amigos e familiares, entre abraços e beijos
parou para tirar algumas fotos, mas não perdeu a oportunidade e passou o dedo no chantilly do bolo e deu uma degustada.
Seu Nias viveu em dois séculos, vivenciou
os reflexos de duas grandes guerras mundiais
e viu chegar ao Brasil as grandes invenções
do último século.
Segundo ele, o segredo para a longevidade
é trabalhar muito anos.

Seu Nias como é carinhosamente conhecido, assistiu toda a missa em pé

O prefeito de Tabocas e a vice-prefeita marcaram presença na festa

Cerca de 300 convidados estiveram presentes no ginásio de esporte
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Conjunto penal de Barreiras foi
inaugurado após anos de espera
ASCOM CÂMARA DE BARREIRAS

Da Redação

C

onjunto Penal de Barreiras, uma obra esperada
há muito tempo foi entregue no dia 02 no município de
Barreiras em solenidade presidida pelo secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia, Nestor
Duarte Guimarães Neto.
Resultado de um investimento de R$ 22 milhões do
governo estadual, o presídio
tem capacidade para 533 presos e é equipado com equipamentos modernos, circuito
de TV interna, bloqueador de
sinal de celular, scanner corporal e espaços para oficinas
de trabalho e educação.
O secretário enfatizou a
importância do conjunto

penal para a região e para o
próprio sistema carcerário
que passa a ser trabalhado
num formato mais moderno
e mais humano, projeto que
faz parte do programa Pacto Pela Vida, do Governo do
Estado. “Gestão prisional faz
parte da segurança pública
e é isso que estamos fazendo, cuidando das pessoas de
forma mais humanitária teremos condições de devolvê-las para a sociedade, capacitadas”, disse o secretário.
A Câmara de Barreiras considera o momento importante
para a sociedade, já que esta
foi uma luta constante de todos os segmentos. A vinda
do Conjunto Penal sempre
esteve na pauta de discussão
dos vereadores que se em-

penharam e participaram de
todo o processo. “Sem dúvida
é uma conquista. E o trabalho
que será feito aqui vai humanizar o atendimento aqueles
que estão na condição de encarcerado, necessário para
a ressocialização. A Câmara

está de parabéns pela participação, tanto os vereadores
da Legislatura passada como
os de agora. Este é o papel
do Legislativo, buscar ações,
projetos e debater tudo aquilo
que vai trazer benefício para a
população”, disse o presidente

Gilson Rodrigues.
A unidade prisional é a primeira do além São Francisco
no Oeste Baiano. Com o início
do funcionamento vão ser gerados 250 empregos diretos.
“A inauguração do presídio
marca a entrega de um com-

promisso que o governador
Rui Costa tinha com a população do oeste, que aguarda
esta entrega há algum tempo. Com esta unidade, vamos
desocupar cadeias nos municípios e potencializar o trabalho das forças de segurança
pública”, afirmou o deputado
estadual Antonio Henrique
Junior.
A unidade será administrada pela empresa Socializa,
vencedora do processo licitatório de co-gestão. O contrato prevê que a empresa deve
contratar 25 internos para trabalhar em atividades diversas
no conjunto penal e também
deve firmar parceria com empresas privadas, com o intuito
delas absorverem a mão de
obra carcerária.

CRISTÓPOLIS

Prefeitura realiza a Festa de Água Doce
Cerca de 5 mil pessoas participaram da celebração durante os três dias de festa
FOTOS: ASCOM

Virgília Vieira

A

tradicional Festa de Água
Doce é realizada há mais
de 30 anos, em homenagem à imagem do Sagrado
Coração de Maria, padroeira
da localidade, distante 15 Km
da sede de Cristópolis, oeste
da Bahia. Este ano a celebração aconteceu entre os dias
02 e 04 de junho, e contou
com a participação de cerca
de 5 mil pessoas, durante os
três dias de festa, segundo levantamento da Polícia Militar.
Na sexta-feira (02), a Banda
Ailton Marques fez a abertura, seguida pelas bandas
de Lucas Santini e Tiaguinho
Mania. Na noite de sábado
(04), o prefeito Gilson Nascimento, acompanhado pela
primeira dama, Márcia Sá Teles, do vice-prefeito Mizinho e
da comitiva do governo ‘Novo
Caminho, Nova História’, participaram da festa que contou
com as apresentações musicais das bandas: Marquinhos
Bahia, Tonny Moreno, Nem
Sanfoneiro e JC dos Teclados
e Beijo Colado.
O prefeito agradeceu a presença de todos e o empenho
das pessoas que colaboraram. “Essa é uma grande
festa preparada para o povo.
Gostaria de agradecer aqueles que não mediram esforços
para que tudo isso acontecesse. A Prefeitura não conseguiria realizar uma programação dessa sozinha e por isso
contou com o empenho da

O prefeito fez questão de participar e agradeceu a presença de todos

Festa de Água Doce é realizada há mais de 30 anos. Mais de 5 mil pessoas partisiparam este ano
Comissão Organizadora e da
comunidade local, juntos arregaçaram as mangas e fizeram isso tudo isso acontecer”,
disse o prefeito.
Na oportunidade, o vereador Adelar Brachman também
agradeceu o empenho de to-

dos e se colocou à disposição
para colaborar com o desenvolvimento do município.
“Vamos trabalhar em prol do
desenvolvimento do município de Cristópolis. Tenho algumas indicações aprovadas
e realizadas, isso é motivo de

grande satisfação. Junto com
o prefeito e com sua equipe de
trabalho, vamos fazer o melhor por Cristópolis. Saliento
a oportunidade de expormos
nessa festa a capacidade produtiva agrícola e pecuária do
município e, sem dúvida, o

diferencial atrai pessoas e garante público para o próximo
ano”, destacou.
Além das barracas, alguns
estandes foram montados
para expor a potencialidade agrícola do município e o
resgate histórico do povoado, a exemplo do estande da
Cachaça Baiana Bacana, do
produtor Lindauro Mota; o
estande de tapioca das Netas
da Maria Vassoura, uma das
fundadoras da localidade; e o
estande do Seu João Rico, que
expôs o início das tradições de
Água Doce.
GANHO ECONÔMICO
A Festa de Água Doce, além
de ser um momento de valorização cultural e resgate de
tradições que remetem à origem da celebração trazida pelos fundadores da localidade,
tem um importante papel econômico, com a movimentação
de renda durante a programação. Para a comerciante Duta,
o resultado financeiro foi muito satisfatório.
“Há três anos, além do bar
que já mantenho, eu participo montando minha barraca
durante a festa. Esse ano eu
gostei demais. Foi muito organizada e o movimento foi
muito bom e trouxe retorno
financeiro para os barraqueiros. Prova disso é o meu congelador vazio. Vendi tudo que
tinha planejado vender, tanto
em bebida, quanto em comida”, disse a comerciante. O
barraqueiro, Daniel dos Reis,

que há oito anos monta barraca durante a festa também
festejou. “Foi um movimento
muito bom. Essa festa além de
animar e manter a tradição do
nosso povo, gera renda para a
população local”, destacou.
Morador da localidade de
Vereda do Sapé, Bento Tavares, montou barraca pela primeira vez, e ficou feliz com o
resultado. “Nunca tinha tido
oportunidade de trabalhar
nessa festa. Esse ano procurei
a organização e, consegui um
espaço. Estou muito feliz e as
vendas foram muito boas”, comemorou.
Esse ano a festa contou
com a participação de 14
barracas de comida e bebida
e quatro de coquetéis, dentro do circuito fechado. Já ao
redor, o evento proporcionou
oportunidade de ganhos com
bares, mercados, parques de
diversões, barraquinhas de
tiro ao alvo, bijuterias, cachorro-quente, dentre outros.
ENCERRAMENTO
A programação se encerrou domingo com uma Balada Automotiva que começou
por volta das 18h. “Estamos
todos de parabéns. Esse evento, sem dúvida, virou uma
tradição na nossa localidade
e, nessa edição em especial,
vimos a festa crescer, inclusive no número de público. Foi
uma festa muito bonita, muito
organizada”, disse o ex-vereador, Elias Souza, mais conhecido como Lia do Loro.
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Resíduos sólidos foi tema da
primeira reunião itinerante da Umob
A primeira reunião itinerante da União dos Municípios do Oeste da Bahia
(UMOB) foi realizada no município de Riachão das Neves
FOTOS: CHEILLA GOBI

Cheilla Gobi

E

sclarecer a importância da cultura do tratamento de resíduos
para os municípios foi a pauta da
primeira reunião itinerante da União
dos Municípios do Oeste da Bahia
(UMOB), Consórcio Multifinalitário
(CONSID) e o Consórcio de Saúde
(CIS), com os gestores municipais
da região. O encontro foi realizado
inicio de junho, na Câmara de Vereadores de Riachão das Neves.
Os prefeitos do Oeste buscam
através dos consórcios uma solução
na gestão dos resíduos sólidos, e
discutem sobre o investimento das
prefeituras com essa pauta, diante
da vulnerabilidade econômica dos
municípios.
O presidente do CONSID, o prefeito de Formosa do Rio Preto Termosires Neto enfatizou a necessidade
de que os prefeitos sigam a Política
Nacional de Resíduos Sólidos, que
segundo ele, se faz necessária neste
período de buscas por saídas sustentáveis aos problemas urbanos.
“Falar de uma indústria para tratar de resíduos sólidos parece uma
utopia, mas o grande desafio é que a
Umob está dando esse pontapé inicial. A responsabilidade ficou para
os municípios, mas o recurso não
veio. Portanto, o grande desafio é
tentar consorciar para que juntos, os
municípios possam tentar solucionar os problemas dos lixões com redução de custos”, frisou Termosires.
A Secretária de Meio Ambiente do
município de Luís Eduardo Magalhães, Izabel Cristina Ceron de Paula
participou da reunião, representan-

A primeira reunião foi realizada na Câmara de Vereadores de Riachão das Neves

Prefeitos do Oeste buscam através
dos consórcios uma solução na gestão Presidente do CONSID, Termosires Neto, presidente da Umob Miguel
Crisostomo e vice-presidente do CIS Pimentel
dos resíduos sólidos
do o prefeito Oziel Oliveira e destacou a importância das parcerias dos
municípios, na execução dos planos
ambientais.

“Temos muitos impactos ambientais e um deles é a questão dos resíduos sólidos. A maioria das cidades
não tem aterros sanitários, e sim ter-

mo de ajuste de conduta junto ao Ministério Público, alguns já em processo de execução, por isso, precisamos
de soluções inteligentes imediatas,

devemos tratar a situação dos resíduos sólidos com prioridade, assim
como educação e saúde. Vamos trabalhar para que em conjunto possamos
solucionar este problema dos municípios do Oeste”, destacou Izabel.
Na oportunidade, empresas especializadas em gestão de resíduos,
apresentaram como os gestores podem se integrar a um projeto de responsabilidade com o meio ambiente
e população. Falaram ainda sobre a
importância de ter uma Central de
Resíduos Sólidos para destinação
correta do lixo produzido e alertaram sobre a importância em aderir
a uma política que preze pelo meio
ambiente.
Ainda na pauta da reunião outros
assuntos como a regularização fundiária e assistência técnica para a
Agricultura Familiar foram debatidos
entre os gestores.
O prefeito de Riachão das Neves
e presidente da UMOB, Miguel Crisostomo, encerrou a reunião agradecendo a todos os presentes, e convidando para a próxima reunião que
acontecerá no município de Cotegipe com data a ser definida.
“Estou muito feliz em receber a
primeira reunião itinerante em nosso
município, foi um prazer muito grande. Obrigada a todos que compareceram para debater um assunto de
tamanha importância para a nossa
região”, disse Miguel.
Além de prefeitos, participaram da
reunião, a superintendente do Meio
Ambiente da Ufob Janes Terezinha
Lavoratti, secretários de meio Ambiente dos municípios e vereadores
de Riachão das Neves.

Pablo Barrozo é homenageado com
Comenda 26 de Maio em Barreiras
A honraria concedida pelo Poder Legislativo barreirense, homenageia personalidades
que contribuem para o desenvolvimento econômico e social do município
Cheilla Gobi

O

deputado estadual Pablo Barrozo (DEM) foi agraciado no dia
24 de maio, com a Comenda
Honra ao Mérito 26 de Maio, concedido pela Câmara Municipal de Barreiras. A maior honraria concedida
pelo Poder Legislativo barreirense,
homenageia personalidades que
contribuem para o desenvolvimento
econômico e social do município.
Para o parlamentar, a homenagem
simboliza o reconhecimento da Câmara à sua atuação como deputado,
na defesa dos interesses do barreirense. “Sinto-me muito honrado e
feliz com a homenagem. Isso só me
impulsiona ainda mais para conti-

ASCOM

nuar lutando pelos interesses da
população de Barreiras na Assembleia Legislativa da Bahia. Agradeço
a Câmara Municipal, especialmente
sua Mesa Diretora e os demais vereadores que aprovaram a concessão dessa homenagem. Gestos como
este fortalecem ainda mais em mim,
o desejo e a responsabilidade de
trabalhar por minha cidade e pela
região”, disse o deputado.
A cerimônia de entrega da honraria contou também com a presença
de autoridades locais e lideranças
politicas da região. A Comenda Honra ao Mérito 26 de Maio marca as comemorações do aniversário de 126
anos de Barreiras, comemorado dia
26 de maio.
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SÃO FÉLIX DO CORIBE

Deputado Antonio Henrique Júnior
recebe Título de Cidadão São-Folense
Ao todo, foram homenageadas
24 personalidades
Ascom do deputado

O

deputado Antonio Henrique Júnior é o mais novo
cidadão de São Félix do
Coribe. A cerimônia de entrega da honraria aconteceu
no dia (1405), na Câmara de
Vereadores do município, e
contou com a presença do
prefeito Chepa Ribeiro, do
vice-prefeito Marinaldo, do
presidente do legislativo municipal, Léo de Laurenisio, de

todos os vereadores e demais
autoridades.
Através das redes sociais, o
deputado agradeceu a homenagem recebida. “Hoje acordei às margens do Rio Corrente e agradeci à mãe-natureza.
Por ser Dia das Mães, agradeci à Dona Judite por tudo
que ela me ensinou e por ser
minha mãe no sentido mais
amplo da palavra. Dedico um
agradecimento especial aos
amigos e amigas do muni-

ASCOM

cípio de São Félix do Coribe
por concederem a honra de
me tornar conterrâneo deles.
Sou, com muito orgulho, cidadão são-felense”, afirmou o
parlamentar.
ANIVERSÁRIO DA CIDADE
Também no domingo, acompanhado do prefeito Chepa e
de outras autoridades municipais, o deputado participou das
comemorações pelos 28 anos
de emancipação política de
São Félix do Coribe. Com vasta
programação esportiva e cultural, a celebração do aniversário
da cidade reuniu milhares de
moradores pelas ruas.

São Félix do Coribe comemora 28
anos de emancipação política
MARCO ATHAYDE

NAIANA OLIVEIRA

O evento contou com a participação do atual Gestor Chepa Ribeiro
MARCO ATHAYDE

Ato cívico com hasteamento das Bandeiras, na escola Agnelo Braga
Jayme Modesto

N

o mês de maio, o município de
São Félix do Coribe completou
28 anos de emancipação política administrativa. Portanto, uma cidade ainda muito jovem e próspera.
A programação festiva por natureza
teve motivos especiais para comemorar.
Mesmo estando há pouco tempo
para o São João, a principal festa da
cidade, a nova administração preparou uma grade de programação
em comemoração ao aniversário da
cidade, que foi tomada por vários
festejos e celebrações, um misto de
diversão, entretenimento, esporte e
cultura na medida certa. Mais uma
vez a Praça do Forró foi palco de uma
extensa programação. No dia 11/05,

a praça ficou completamente lotada
com a abertura das comemorações
que teve início às 19hs. Na sexta
feira, 12/05, por voltas das 19hs tiveram início os jogos das equipes
intermunicipais, na Praça do Forró.
Na programação várias modalidades esportivas como o campeonato
de Veloterra e a final da Taça 14 de
Maio. Na Praça do Forró show pirotécnico e trio elétrico na Av. Luiz
Eduardo Magalhães, com as bandas:
Kuarto de Empregada e Suíte de Patrão.
No domingo 14/05, dia em que se
comemora o aniversário da cidade,
a programação teve início com uma
Alvorada às 5hs da manhã, logo em
seguida, às 6hs foi realizado o ato
cívico com hasteamento das Bandeiras, na escola Agnelo Braga. O

evento contou com a participação
do atual Gestor chepa Ribeiro, o
vice-prefeito Marinaldo Carneiro,
secretários municipais, o presidente da Câmara de Vereadores léo de
Laurenísio, lideranças políticas e re- A programação foi finalizada com a celebração da missa na igreja matriz
ligiosas, o ex-prefeito Nery Batista,
servidores públicos e munícipes.
Às 8 horas, sessão solene na Câ- triz presidida pelo Pe. Jackson que cípio Jutaí Eudes Ribeiro.
mara de Vereadores, com a entrega na oportunidade, rogou pelo muniO gestor falou ainda, que desde
do Título de Cidadão a 24 pessoali- cípio e pelo dia das mães.
que assumiu a administração públidades. Na sequência, a 3ª Etapa da
“Queremos parabenizar o povo de ca municipal, em janeiro, estabeleCopa Sudoeste Motocross Nacional São Félix por esta importante data, ceu metas prioritárias, visando ofePró, para alegria daqueles que ado- apesar de termos recebido uma ci- recer melhorias no atendimento à
ram adrenalina. Quem esteve no dade desorganizada, desabastecida população. “No entanto, ao final dos
local apreciou incríveis manobras e sem recursos em todas as áreas, 120 primeiros dias, já conseguimos,
radicais que levaram o público ao estamos conseguindo organizar a em cada setor imprimir ações planedelírio. Os ganhadores receberam administração municipal, através da jadas, que estão sendo fundamentroféus e premiações em dinheiro.
adoção de ações emergenciais que tais para que possamos fazer de São
A programação foi finalizada com já começam a surtir os primeiros re- Félix do Coribe uma cidade melhor
a celebração da missa na igreja ma- sultados”, disse o prefeito do muni- para todos nós”, finalizou o prefeito.
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