
GAZETA DO OESTE
GAZETA: A SUA FONTE SEGURA DE INFORMAÇÃO www.jornalgazetadooeste.com.br

ANO XV - EDIÇÃO 772

PRÊMIO TOP QUALIDADE

EMPRESAS DE BARREIRAS SÃO AGRACIADAS 
COM O PRÊMIO TOP QUALIDADE

Pág. 06 SERRA DOURADA

SEGURANÇA PÚBLICA É DEBATIDA EM 
AUDIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA

Pág. 11WANDERLEY

WANDERLEY COMEMORA  33 ANOS DE 
INDEPENDÊNCIA POLÍTICA COM GRANDE FESTA

Pág. 03

BARREIRAS - BAHIA  -  27 DE FEVEREIRO A 27 DE MARÇO DE 2018 PREÇO R$ 3,00    

Mais de 500 pessoas participaram do evento realizado em Barreiras. O projeto, 
AG – TER é coordenado pela Secretaria do Planejamento do Estado (Seplan) 

PÁGINA 09

AGENDA TERRITORIAL DA BAHIA FOI 
LANÇADA PARA OS MUNICÍPIOS DAS 

BACIAS DO RIO CORRENTE E RIO GRANDE



                                                                                                                                 GAZETA DO OESTE2 BARREIRAS/BA,
27 de fevereiro a 27 

de março /2018Diretoaoassunto

Bahia tem recorde de 
produtores de algodão com 
certificação internacional de 
sustentabilidade no campo

Na última safra, 
2016/2017, 74% da área 
plantada de algodão recebeu 
a certificação, que abran-
geu um total de 140,4 mil 
hectares e que comprovam 
excelência com parâmetros 
mundiais na adoção de práti-
cas sustentáveis no campo, a 
exemplo do cumprimento de 
normas de saúde e seguran-
ça do trabalhador, legislação 
trabalhista, uso racional e 
preservação do meio am-
biente e aplicação de boas 
práticas agrícolas na produ-
ção do algodão. 

Com estes selos, os agri-
cultores baianos comprovam 

ações ambientalmente res-
ponsáveis e relações justas 
de trabalho. Eles também 
passam a ficar alinhados às 
demandas do mercado con-
sumidor global, garantindo 
acesso irrestrito a novos ni-
chos que prezam a qualida-
de da pluma e sustentabili-
dade em sua produção.

74% do algodão plantado 
na Bahia recebeu certifica-
ção do Programa Algodão 
Brasileiro (ABR), que atua 
em benchmarking com o 
Better Cotton Iniciative 
(BCI), para a adoção siste-
mática de critérios socioam-
bientais na produção

CRAM Barreiras atende 
em novo endereço

O serviço de atendimento 
do CRAM – Centro de Refe-
rência de Atendimento à Mu-
lher atende em novo endere-
ço, Rua Profª Guiomar Porto, 
625 – Centro. O CRAM que 
funcionava nas imediações 
do Cais, agora conta com 
sede centralizada e amplas 
instalações.

Com a nova unidade, o 
serviço de atendimento à 
mulher vítima de violência 
será ampliado, na medida 

em que oferece instalações 
adequadas. Com a equipe 
multidisciplinar o aten-
dimento de acolhimento, 
orientação e encaminha-
mento, jurídico, psicoló-
gico e social confere mais 
eficiência, para o fortaleci-
mento e resgate da cidada-
nia. Cerca de 335 mulheres 
já foram atendidas pelo cen-
tro nesses três anos de fun-
cionamento, e as atividades 
devem ser permanentes.

Secretarias passam a 
funcionar no Centro 

Empresarial ao lado da 
rodoviária

As secretarias da admi-
nistração pública de Barrei-
ras, de Assistência Social e 
Trabalho, Saúde, Educação, 
Infraestrutura, Segurança 
Cidadã e Trânsito, além do 
departamento de tributos, 
ligado a Secretaria da Fa-
zenda passam a funcionar no 
Centro Empresarial (antigo 
shopping). 

Conforme a gestão foi feito 
um cronograma com a logís-
tica de mudança, a primeira 
secretaria a mudar foi a de 

Assistência Social, com to-
dos os departamentos, den-
tre eles o Bolsa Família, Ha-
bitação, Benefícios Eventuais 
dentre outros. A secretaria 
seguinte foi a de Educação 
com os departamentos, ex-
ceto o de esporte que atual-
mente funciona do Parque de 
Exposições, seguida da Se-
cretaria de Segurança Cidadã 
e Trânsito. Recentemente a 
secretaria de Infraestrutura 
mudou. E, por fim, o departa-
mento de Tributos.

DIZEM QUE SOMOS todos 
iguais perante a lei! É uma 
frase que todo brasileiro já ou-
viu em sua vida, contudo, nos 
cabe fazer um questionamen-
to: será mesmo que somos to-
dos iguais perante a lei?

O principal embasamento 
para a frase “todos são iguais 
perante a lei” é o princípio 
constitucional da isonomia, 
também chamado de princípio 
da igualdade. Veja o que diz o 
“caput” do art. 5º da Constitui-
ção Federal: Todos são iguais 
perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantin-
do-se aos brasileiros e aos es-
trangeiros residentes no país 
a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade, 
nos termos constitucionais.

Pela simples leitura do ar-
tigo constitucional, temos a 
impressão de que cada cida-
dão residente no Brasil deve 
ser tratado de maneira igual, 
independente de sua condição 
econômica, raça, credo, sexo, e 
assim por diante. Contudo, não 
é o que ocorre na prática.

Todos são iguais perante 
a lei, garante a Constituição. 
Mas alguns são mais iguais 

que outros, ressalva o trecho 
que concede, 50.099 mil bra-
sileiros abastados e imunes o 
direito ao “foro privilegiado”, 
“habeas corpus preventivo” a 
deputados e senadores, por 
exemplo, só podem ser julga-
dos por instâncias superiores, 
a verdade é que no Brasil, exis-
te uma classe privilegiada que 
incontestavelmente é mais 
igual do que a maioria, para 
isso, basta ser afortunado, 
político corrupto, empresários 
desonestos e fazer parte do 
Poder Judiciário.

Ruy Barbosa já dizia que a 
regra da igualdade é tratar de-
sigualmente os desiguais na 
medida em que se desigualam.

Você pode estar perguntan-
do agora: como assim, tratar 
desigualmente os desiguais se 
todos são iguais perante a lei?

De forma simples. Sem de-
clinarmos em questões filosó-
ficas ou jurídicas, até porque 
não é a minha área, entendo 
que o princípio da isonomia e 
o nobre Ruy Barbosa querem 
dizer, é que a verdadeira de-
sigualdade seria tratar igual-
mente aqueles que são desi-
guais.

É visível e notório o poder 

de uma instituição legal agir 
contra uns em benefícios de 
outros, como também se co-
locar acima de contestações 
ou denúncias de práticas in-
devidas de desvio de condu-
ta, agem de acordo com suas 
conveniências políticas parti-
dárias, contrariando assim o 
princípio constitucional, bas-
ta observar o que vem fazen-
do a nossa “Corte Suprema”.

Ao se tratar da prisão de 
uma pessoa no Brasil, alguns 
fatos estilizados são constan-
tes. Um deles é que, se o jul-
gado for rico, ou um político 
de expressão ou um ex-presi-
dente, mesmo comprovada-
mente criminoso ou corrupto, 
haverá mais recursos que os 
advogados poderão usar para 
protelar a sua prisão.

Não apenas nos EUA e 
França, mas em diversos paí-
ses do mundo, o preso conde-
nado em primeira instância 
já pode ir para a cadeia, sem 
muitos imbróglios jurídicos.  

Será que uma pessoa co-
mum tem estes mesmos di-
reitos? O acesso de um pobre 
à Justiça no país, já é um forte 
elemento gerador de desi-
gualdades. O nosso Judiciário 

sempre foi visto como um sis-
tema intocável, formado por 
pessoas que jamais se entre-
gariam a corrupção, pessoas 
que tem o poder de julgar, 
aplicar Leis, mas que apesar 
delas serem constitucionais, 
não quer dizer que são jus-
tas. Decisões são dadas que 
podem mudar a vida de pes-
soas, não se imaginava que 
poderiam ser compradas, mas 
infelizmente são!

As sessões do STF parecem 
mais a escolinha do professor 
Girafales. Gilmar Mendes e 
Luís Roberto Barroso repro-
duz a discórdia que existe 
entre os personagens Chaves 
e Chiquinha, uma vergonha 
para uma “Corte Suprema”, 
- um espetáculo degradante, 
falta de postura, de respeito 
com a sociedade.   

Os abusos são notórios, 
mostrados pela imprensa dia-
riamente, para nosso espanto, 
acreditem, os integrantes do 
sistema judiciário, deturpam 
a Lei, modificam sentencias, 
praticam absurdos e ficam 
impunes, riem da nossa cara, 
dos poderes constituídos, dão 
as costas para a Lei, mandam 
e desmandam, uma Corte que 

conspira a favor da impunida-
de.   

Isso não pode continuar 
acontecendo, na verdade isso 
nunca deveria ter acontecido, 
é o poder Judiciário se en-
tregar à corrupção, deixando 
manchar as vestes da magis-
tratura. Mas apesar de estar-
mos vivenciando essa mancha 
no sistema judiciário, pode-
mos acreditar que nem todos 
se entregaram à corrupção, 
ainda temos esperança.

Vejam o que disse o ex-mi-
nistro do STF Joaquim Barbo-
sa: “A justiça brasileira pune 
majoritariamente pessoas 
pobres, negras e sem rela-
ções políticas. O Brasil é um 
país que pune muito pessoas 
pobres, pessoas negras e pes-
soas sem conexões. Pessoas 
são tratadas diferentemente 
pelo status, pela cor da pele, 
pelo dinheiro que tem".

Barbosa criticou ainda a 
possibilidade de um proces-
so criminal percorrer quatro 
instâncias judiciais antes de 
ser concluído e afirmou que a 
quantidade de recursos pos-
síveis ao longo da tramitação 
do caso, inclusive os habeas 
corpus, é outra razão que con-

tribui para a impunidade no 
país. "Ha formas paralelas de 
questionar cada uma dessas 
decisões judiciais (em cada 
uma das instâncias). Há infini-
tas possibilidades de recursos 
dentro dessas quatro instân-
cias. Pelas contas de Joaquim 
Barbosa, um caso que envolva 
duas ou três pessoas "não é 
concluído no Brasil em menos 
de cinco, sete, as vezes dez 
anos, dependendo da qualida-
de social da pessoa".

Também quem não se lem-
bra das declarações da ex-mi-
nistra Eliana Calmon, quando 
classificou os membros do STF 
de “Bandidos de Toga”.  

É o que estamos presen-
ciando, uma pessoa poderosa 
pode contratar um advogado 
poderoso com conexões no Ju-
diciário, que pode ter contatos 
com juízes sem nenhum con-
trole do Ministério Público ou 
da sociedade, e ai vêm as de-
cisões surpreendentes, como 
estamos vivenciando.

Quando uma instituição 
como o Supremo Tribunal Fe-
deral, a última instância do 
judiciário, divorcia das aspira-
ções da sociedade se torna um 
precedente perigoso. 

JAYME 
 MODESTO
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Prefeito garante investimentos para o município
Prefeito de São Desidério, Zé Carlos, o vice-prefeito, 
Zé Barbosa e deputados federais na capital

FOTOS: ASCOM

SÃO DESIDÉRIO

Jackeline Bispo

O 
dia 21 de março foi marcado 
por reuniões importantes entre 
o prefeito de São Desidério, Zé 

Carlos, o vice-prefeito, Zé Barbosa 
e deputados federais na capital do 
país, Brasília. O primeiro encontro foi 
com o deputado federal Cacá Leão 
que por meio de uma emenda par-
lamentar garantiu investimentos na 
ordem de R$ 2.600,000,00 (dois mi-
lhões e seiscentos mil) para obras de 
pavimentação asfáltica e aquisição 
de equipamentos médicos para pos-
tos de saúde no município.

“Este é um investimento grandio-
so. Na história de São Desidério nun-
ca foi conseguido um valor tão alto 
com emendas parlamentares. Agora 
aguardamos os procedimentos legais 

Prefeito Zé Carlos reúne com deputados 
federais e consegue grandes investimentos 

para receber e efetivar a aplicação 
destes recursos”, ressalta Zé Carlos.

A segunda pauta do dia com o 
deputado João Gualberto, também 
trouxe garantias ao município, o de-
putado por meio da emenda parla-
mentar destinará uma ambulância e 
equipamentos médicos para o Hos-
pital e Maternidade Nossa Senhora 
Aparecida.

“São Desidério está se tornando 
referência regional na área da saúde, 
realizamos investimentos em profis-
sionais especializados, em reformas 
de postos de saúde, para este ano 
construção de novos postos e aquisi-
ção de ambulâncias e equipamentos, 
agora conseguimos mais este apoio 
em busca de garantir esse direito bá-
sico da população”, confirma o vice e 
secretário de Saúde, Zé Barbosa.

Devido as fortes chuvas que caíram na região, o aniversário foi comemorado com festa em praça pública no dia 03 de março

FOTOS: ASCOM

WANDERLEY

ivo silva

O 
município de Wanderley com-
pletou 33 anos no dia 25 de 
fevereiro, mas devido as fortes 

chuvas que caíram na região, o ani-
versário foi comemorado com festa 
em praça pública no dia 03 de mar-
ço. A Praça do mercado ficou reple-
ta, por uma multidão que foi come-
morar os 33 anos de emancipação 
política do município, com muito 
forró e alegria.

Nos últimos anos o município apre-
sentou um grande crescimento, a ci-

Wanderley comemora  
33 anos de independência 
política com grande festa

dade mudou muito, conforme relatos 
de alguns munícipes. A prefeita Fer-
nanda Sá-Teles foi eleita a primeira 
mulher a chefiar o poder executivo 
na cidade e vem mostrando um tra-
balho aplausível, digno de admiração 
por sua gestão eficiente, com desta-
que principalmente para as áreas de 
saúde e educação. 

Conforme a gestora, o município 
está entre as poucas cidades baianas 
que paga o piso nacional do magis-
tério, e garante que não têm faltado 
recursos para investir em saúde em 
Wanderley. Segundo a gestora, o 

atendimento médico é 24 horas, 
além de  ter 100% de cobertura da 
atenção básica em saúde.

“Acredito na força do trabalho! 
Temos que eleger prioridades, em 
função dos anseios do nosso povo. 
Sabemos que o povo quer em primei-
ro lugar uma saúde de qualidade, em 
seguida Educação e a infraestrutura 
da cidade.  Entretanto a cidade pre-
cisa ser planejada e estamos buscan-
do a cada dia, o avanço para o nosso 
município e o melhor para a nossa 
população”, disse a prefeita. 

Prefeita Fernanda Sá Teles

A Praça do mercado ficou repleta, por uma multidão que foi comemorar os 
33 anos do município

O aniversário da cidade foi em fevereiro, 
mas a festa aconteceu no dia 03 de março
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PARATINGA

Campeonato municipal de futebol mobiliza Paratinga
ascom

O 
Campeonato Municipal de Fu-
tebol Amador de Paratinga vem 
produzindo momentos de gran-

des emoções em seus jogos. Desde 
a primeira rodada, a competição já 
mostrou porque é considerada um 
dos campeonatos mais disputados 
da região Oeste da Bahia. 

Paratinga, com dois títulos de 
Campeã da Copa Oeste de Seleções é 
um celeiro de grandes atletas, o que 
faz com que o seu campeonato atraia 
um grande número de amantes do 
futebol que lota o Estádio Waldemiro 
Cruz em praticamente todos os jo-
gos, realizados nesta edição de 2018. 

O equilíbrio é outro fator que vem 
marcando a competição com todas as 
equipes jogando de igual para igual, 

isso só quem ganha é o torcedor, que 
a cada partida tem um espetáculo 
garantido. O incentivo aos atletas é 
também importante para o sucesso 
do campeonato, pois mais uma vez a 
Prefeitura de Paratinga garantiu em 
uma premiação recorde, valorizando 
as equipes que a cada ano procu-
ram se fortalecer para fazer bonito 
na competição e dando um brilho e 
muita emoção em todos os jogos que 
ainda prometem muitas surpresas. 

A grande final do campeonato 
será realizada no início de junho 
com a entrega da premiação de 30 
mil reais e garantia de grande pú-
blico, lotando o Estádio Waldemiro 
Cruz, coroando com muita alegria e 
emoção esta festa do esporte ama-
dor que é um orgulho para os para-
tinguenses.

A grande final do campeonato será realizada no início de junho com a entrega da premiação de 30 mil reais

SÃO DESIDÉRIO

Estilista anônima sonha 
em ver seus desenhos se 

tornarem vestidos de verdade
cheilla GoBi

Com um dom natural, a moradora 
de São Desidério, no Oeste da 
Bahia, Vanessa Lima, de 25 anos, 

faz em dez a 20 minutos, croquis de 
vestidos prêt-à-porter, de casual chic 
e looks básicos de chamar a atenção 
de qualquer estilista renomado. Cro-
quis estes que estão no anonimato, 
sendo apresentado apenas em sua 
rede social, Estilista Lima www.fa-
cebook.com/EstilistaPop/ que conta 
apenas com um pouco mais de mil 
seguidores. 

Com papéis e lápis de cor, a jovem 
desenha com habilidade e sua arte é 
de chamar a atenção. A estilista já con-
ta com aproximadamente 700 croquis.

Para ela, desenhar, é fácil e faz isso 
desde criança. “Quando criança eu já 
era apaixonada por moda, ficava en-
cantada quando assistia desfiles de 
moda na TV”, diz ela. 

Conta ainda, que começou produ-
zindo roupas para suas bonecas, e 
que só passou a fazer os desenhos 
croquis de Moda quando viu na no-
vela Insensato Coração, a atriz Bruna 
Linzmeyer desenhando. “Daquele dia 
até hoje desenho croquis de moda. É 
um dom que Deus me deu, vem tudo 
da minha cabeça. Quando criança 
fazia vestidinhos para as bonecas. 
Ninguém me ensinou, fui fazendo so-
zinha”, conta Vanessa, com uma na-
turalidade que encanta até a cliente 
mais exigente.

Vanessa revela entre um croqui e 
outro, que desenha conforme tendên-
cia. “Nas estações do ano; nas ten-
dências nacionais e internacionais. É 
necessidade que as peças produzidas 
estejam dentro das tendências do 
mundo fashion”, afirma a estilista.

A jovem revela que já fez um curso 
de Moda, em Barreiras, cidade vizinha 

a sua e que com essa oportunidade 
ela evoluiu bastante. “Esse curso me 
ajudou muito, técnicas que me fize-
ram evolucionar nos desenhos. Ter-
minando o curso fui para Brasília e fiz 
um estágio em lojas de tecidos, para 
adquirir um pouco de conhecimento 
em tecidos”, frisou Vanessa desta-
cando a oportunidade de conhecer 
estilistas profissionais e ver de perto 

como é o trabalho deles. 
Dos mais de 700 desenhos que já 

fez na vida, ela conta do seu sonho 
em ver seus desenhos se transformar 
em peças de verdade exibidas numa 
passarela. “O que mais gosto de dese-
nhar são esses vestidos mais chiques. 
Queria conhecer os tecidos, saber 
costurar e poder fazer esses vestidos 
de verdade”, imagina Vanessa.

Vanessa Lima já conta com aproximadamente 700 croquis 
e sonha com um desfile futuramente com suas roupas

Jornalista Jayme Modesto e a estilista Vanessa Lima

FOTOS: REPRODUÇÃO

FOTOS: CHEILLA GOBI
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SÃO FÉLIX DO CORIBE

Em audiência pública, município debate 
sobre o saneamento básico

Durante o encontro foi apresentado um diagnóstico sobre o abastecimento de água potável, drenagem de 
águas pluviais, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos no município

almerice rodriGues

Além da Casa de Apoio manti-
da pela Prefeitura de Formosa 
do Rio Preto, em Barreiras, que 

acolhe familiares de pessoas hospi-
talizadas no Hospital do Oeste (HO), 
o município também oferece suporte 
para quem faz tratamentos ou exa-
mes em Salvador.

“Temos conseguido absorver gran-
de parte da demanda e atendido a 
maioria das pessoas que necessitam 
de auxílio. Estamos estudando alter-
nativas para ampliar esse apoio tam-

JGo

A 
Prefeitura São Félix do Cori-
be realizou no dia 28 de fe-
vereiro, a primeira audiência 

pública para apresentar um dos 
produtos do Plano que é o diag-
nóstico sobre o abastecimento de 
água potável, drenagem de águas 
pluviais, esgotamento sanitário 
e manejo de resíduos sólidos no 
município. De acordo com a as-

sessoria de comunicação do mu-
nicípio, a população ajudou no 
levantamento de dados.

No ano passado o município foi 
contemplado pelo edital do Comi-
tê de Bacia Hidrográfica do São 
Francisco para elaboração do Pla-
no de Saneamento Básico. A em-
presa responsável pelo trabalho é 
a DRZ contratada pelo CBHSF.

Para que haja toda eficácia e 
agilidade nos trabalhos, o prefei-

to Chepa Ribeiro vem dando todo 
apoio e suporte para a realização 
desse trabalho além de disponibi-
lizar toda equipe técnica.

A audiência contou com a pre-
sença dos Comitês de Bacias Hi-
drográficas do São Francisco, Ba-
cias Hidrográfica do Rio Corrente, 
Poder Público local e da popula-
ção de São Félix a qual a partici-
pação tem papel fundamental na 
elaboração do Plano.

FORMOSA DO RIO PRETO

Prefeitura dá suporte para pacientes que fazem tratamento de saúde em outras cidades
O município de Formosa do Rio Preto garante transporte para pacientes e acompanhantes, 

além da estadia na capital e demais cidades brasileiras

bém na capital”, menciona o prefeito 
Termosires Neto. 

No final de fevereiro, o governo mu-
nicipal disponibilizou, em uma única 
viagem, transporte para 20 pessoas, 
dez pacientes e dez acompanhantes, 
e estadia para 16 delas na capital.

“Hoje nós temos um setor de Ser-
viço Social no hospital municipal, 
temos o empenho e compromisso 
em seguir o protocolo e acompanhar 
a marcação dos procedimentos que 
são realizados nas unidades de refe-
rência. Ao mesmo tempo apoiamos 
no transporte de muitos pacientes 

com regulação para Barreiras, Salva-
dor, Brasília e outras cidades”, relata 
a secretária de Saúde, Thaíse Soares. 

Há também a cooperação mensal 
com uma casa de apoio da capital 
baiana conhecida por receber mui-
tos pacientes do município em trata-
mento contra o câncer. Deste modo, 
a gestão trabalha para que os muní-
cipes tenham as melhores condições 
de acesso aos serviços de saúde, 
sejam eles oferecidos pelo sistema 
municipal ou pelo SUS, com maior 
qualidade de vida e dignidade para 
as pessoas. Pacientes e acompanhantes em viagem para a capital

SANTA MARIA DA VITÓRIA

Faculdade Guanambi inicia obras de ajustes e reformas em prédio que 
funcionará o Polo em Santa Maria da Vitória

Durante o encontro, foram apresentadas as plantas do local, as intervenções que serão realizadas 
e os procedimentos técnicos que devem ser seguidos antes, durante e depois da execução

o exclusivo

A 
Pró-reitoria do Centro Univer-
sitário UniFG realizou no início 
do mês de março, uma visita de 

início de obra, relacionada a ajustes 
no espaço onde funcionará o Polo da 
instituição, no município de Santa 
Maria da Vitória.

Recentemente a então Faculda-
de Guanambi migrou para Centro 
Universitário, após ser avaliada, 
com nota máxima, pelo Ministério 
da Educação (Mec). A portaria de 
homologação foi publicada no dia 
26/12/2017, no Diário Oficial da 
União.

Esteve presente na visita, repre-
sentando a instituição de ensino 
superior, o Pró-Reitor de Pós-Gra-
duação e Expansão, o Professor 

Mauro Ribeiro, que está na institui-
ção desde 2009 e ocupou, no último 
ano, a Gerência de Pós-Graduação, 
bem como o vice-prefeito e também 
Secretário Municipal de Educação, 
Valdeci Augusto representando o 
prefeito Renatinho, que por motivo 

de viagem não pôde comparecer, 
além do Secretário Municipal de 
Saúde, Laerte Sérgio e do Secretário 
Municipal de Governo, Nery Batista 
que também participaram da visita.

Durante o encontro, foram apre-
sentadas as plantas do local, as in-

tervenções que serão realizadas e os 
procedimentos técnicos que devem 
ser seguidos antes, durante e depois 
da execução. Um complexo compos-
to por salas de aula, laboratórios, bi-
blioteca, auditórios e infraestrutura 
administrativa começará a ser ergui-

do na cidade. Segundo o Pró-Reitor 
de Pós-Graduação e Expansão, o 
Prof. Mauro Ribeiro a previsão é que 
as aulas já comecem em 2019.

A escolha para a construção do 
novo Polo em Santa Maria da Vitória 
se deu através de uma pesquisa de 
mercado realizada pela Faculdade. 
Segundo o Pró-Reitor, eles perce-
beram que Santa Maria da Vitória 
é uma cidade próspera e de gran-
de potencial de desenvolvimento.  
“Aqui nós queremos trazer também 
o desenvolvimento através da edu-
cação, queremos contribuir com 
este desenvolvimento. E para isso, 
traremos cursos nas mais diversas 
áreas, como: Ciências Agrárias, Ges-
tão, Tecnologia e outros mais”, disse 
muito otimista e entusiasmado, o 
Prof. Mauro Ribeiro.

Representantes da instituição e também 
representantes políticos estiveram presentes

Audiência apresenta diagnóstico sobre o saneamento

Visita de início de obra
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Consolidado nos merca-
dos de pesquisa e pu-
blicidade, o Prêmio Top 

Qualidade 2018 chegou à sua 
16ª edição, escolhendo mais 
uma vez, empresas, profis-
sionais liberais e prestadores 
de serviços em evidência, no 
município de Barreiras, Oeste 
baiano. Na noite do dia 15/03, 
em média 30 empresas e per-
sonalidades foram agraciadas 
com a placa oferecida pela 
Intervox, em evento realizado 

no restaurante Raio de Sol.
Organizado pelo publicitá-

rio Messias Rocha, o prêmio 
tem como objetivo colocar em 
destaque empreendimentos 
de grande e pequeno porte 
que mais se destacaram e 
contribuíram para o desen-
volvimento da cidade no ano 
de 2017/2018. 

De acordo com o organiza-
dor, estes foram eleitos atra-
vés de pesquisa de opinião 
pública pelo alto padrão de 
excelência na qualidade dos 
serviços e produtos. Segundo 

Messias, mais de 900 empre-
sas juntamente com profis-
sionais liberais e prestadores 
de serviços, já foram agracia-
dos com o prêmio.

“O objetivo é levar ao co-
nhecimento da comunidade 
empresas que buscam atra-
vés de uma boa prestação de 
serviço, bom atendimento, 
promoções e incentivo, a sa-
tisfação total de seus clientes 
e o continuo crescimento em-
presarial”, frisou.

Dentre os segmentos esta-
vam restaurantes, mecânicas, 

clínica odontológica, prove-
dores de internet, autoesco-
la, hotéis, colégio, farmácia, 
emissora de rádio, jornal den-
tre outras categorias.

O Jornal Gazeta do Oeste 
foi agraciado no segmento 
de comunicação, esse já é o 
4ª prêmio “Top Qualidade” 
garantido pela empresa. A 
placa foi entregue ao editor 
chefe Jayme Modesto que na 
oportunidade esteve acompa-
nhado da sua esposa, Kesia 
Neres.

“Fico muito feliz em receber 

mais uma vez este prêmio, 
pois significa ser reconhecido 
como uma empresa que preza 
pelo desenvolvimento da nos-
sa cidade e também da nossa 
região, já que estamos inse-
ridos em praticamente todos 
os municípios do Oeste da 
Bahia. Esse prêmio é dedica-
do aos nossos parceiros, leito-
res e colaboradores”, declara 
Modesto.

A programação seguiu com 
um jantar festivo com direito 
a música ao vivo, para os con-
vidados.

Em Barreiras, ao longo dos últimos 16 anos, já foram entregues mais de 900 certificados 
para empresas, profissionais liberais e prestadores de serviços em evidência

Empresas de Barreiras são agraciadas 
com o Prêmio Top Qualidade

FOTOS: CHEILLA GOBI

A Intervox, empresa com 
sede em Curitiba-PR, 
realiza pesquisa de 

opinião pública em mais 
de 20 estados brasilei-

ros, mais de 200 cidades 
de grande e médio 

porte. Milhares de pla-
cas já foram entregues 
às empresas e profis-
sionais liberais que se 

destacaram no ano.

INTERVOX

CASA DO MILHO

ALEX IMPORTADOS

ELÉTRICA LIDER

JORNAL GAZETA DO OESTE

ARTFOTO JOCIAN

FORMULAT

CHURRASCARIA RAIO DO SOL

SPORTE & LAZER
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Mais de dois mil prefeitos e 
prefeitas compareceram na 
cerimônia de lançamento do 

programa Internet para Todos, para 
assinar o termo de adesão ao progra-
ma que oferecerá conexão à internet 
com preço reduzido e pretende levar 
acesso à banda larga para locais re-
motos sem conectividade. O progra-
ma foi lançado no dia 12/03, em Bra-
sília, pelo presidente Michel Temer.

Segundo o Ministério de Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunica-
ções, quase metade dos municípios 
brasileiros (2.766 cidades) concluí-
ram o cadastro na plataforma e fo-
ram considerados aptos para forma-
lizar a adesão ao programa. 

Na oportunidade, Temer também 
sancionou o projeto aprovado no 
Congresso Nacional que libera R$ 2 
bilhões para os municípios desenvol-
verem ações nas áreas de educação, 
saúde e assistência social.

Prefeitos do Oeste da Bahia partici-
param da cerimônia. O prefeito de São 
Félix do Coribe, no Oeste baiano, Che-

pa Ribeiro foi um dos gestores presen-
te no evento em Brasília, juntamente 
com o ministro da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações (MCTIC), 
Gilberto Kassab e demais prefeitos, 
para assinar o termo de adesão ao 
programa “Internet para Todos”.

Os municípios que entraram na 
primeira fase do programa devem 
receber as antenas ainda no mês de 
maio. O MCTIC prevê a instalação 
de 200 antenas por dia. “Em nos-
so município, o programa atenderá 
primeiramente a zona rural, depois 

os órgãos públicos, como postinhos, 
hospital, escolas públicas e outras 
instituições públicas. E por fim, a 
internet estará disponível nas praças 
da cidade”, disse o prefeito.

Com esse programa de acessibili-
dade, a comunicação entre a cidade 

e o campo será mais rápida, princi-
palmente para as questões relacio-
nadas a saúde, educação e seguran-
ça pública. Em posse da informação 
mais rápida, os agentes públicos po-
derão acionar de forma mais rápida, 
a ação de campo.

Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações prevê a instalação de 200 antenas por dia. 
Os municípios que entraram na primeira fase do programa devem receber as antenas ainda no mês de maio

Prefeitos do Oeste assinam termo de adesão ao 
Programa que leva internet para os municípios

ascom do deputado

Localizada na parte mais rica em 
recursos hídricos do Nordeste do 
Brasil, a região Oeste do Estado da 
Bahia é composta por três impor-
tantes bacias: a do Rio Grande, Rio 
Corrente e Velho Chico. Essas con-
dições tornam a região o maior polo 
agrícola do Nordeste e de forma di-
retamente proporcional apresenta 
um grande índice de crimes ambien-
tais, facilitados pela carência de es-
trutura dos órgãos ambientais.

Preocupado com essa situação, 

o deputado estadual Antonio Hen-
rique Júnior (PP), apresentou na 
Assembleia Legislativa da Bahia in-
dicação endereçada ao governador 
Rui Costa para que seja autorizada 
a implantação da Companhia In-
dependente de Polícia de Proteção 
Ambiental (Cippa), com sede em 
Barreiras.

Segundo o deputado, diversos ór-
gãos governamentais e não gover-
namentais – a exemplo da Polícia 
Militar, Ministério Público, Promo-
toria de Justiça Regional ambiental 
de Barreiras, Colegiado Territorial 

Bacia do Rio Grande, Associação 
dos Agricultores e Irrigantes da 
Bahia (Aiba) e Associação Baiana de 
Produtores de Algodão (Abapa) – já 
manifestaram interesse e apoio à 
implantação da Companhia.  

“Estou convicto que a criação da 
companhia vai de forma efetiva e 
direta fazer o enfrentamento aos 
ilícitos ambientais, bem como atuar 
de forma efetiva na prevenção de 
conflitos pelo uso de recursos am-
bientais que já começam a eclodir 
na região”, explicou Antonio Henri-
que Júnior.

O deputado estadual apresentou na Assembleia Legislativa da Bahia indicação para que seja 
autorizada a implantação da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental 

(Cippa), com sede em Barreiras

Deputado Antonio Henrique apresenta 
sugestão em prol da Região Oeste

Antônio Henrique Junior

O prefeito de São Félix do Coribe, no Oeste baiano, Chepa Ribeiro 
foi um dos gestores presente no evento Prefeitos do Oeste da Bahia participaram da cerimônia

Apresentação:

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

 Jayme Modesto

PROGRAMA

4.1
CANAL
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Mais de 500 pessoas participaram do evento realizado em Barreiras. O projeto, AG – TER é coordenado 
pela Secretaria do Planejamento do Estado (Seplan)

Agenda Territorial da Bahia foi lançada para os 
municípios das Bacias do Rio Corrente e Rio Grande

cheilla GoBi

Com objetivo de identi-
ficar e propor projetos 
econômicos, identificar 

e dialogar com empreendedo-
res e agentes institucionais, 
com intuito de encontrar so-
luções e criar oportunidades 
para o desenvolvimento eco-
nômico em cada território foi 
lançada em Barreiras, no Oes-
te da Bahia a Agenda Territo-
rial da Bahia – AG- TER, para 
os municípios das Bacias do 
Rio Grande e Rio Corrente. 

Mais de 500 pessoas lota-
ram o auditório do Hotel So-
lar das Mangueiras. Quase a 
totalidade dos 25 municípios 
esteve representada por seus 
líderes. Prefeitos, vereado-
res e secretários municipais 
marcaram presença no even-
to, além dos parceiros como 
Sebrae, Universidade Federal 
da Bahia (UFOB), Instituições 
financeiras. 

Na oportunidade foram as-
sinados o Termo de Compro-
misso para indicação do Co-
mando Ambiental; Protocolo 
de Intenções entre a Seplan 
e o Banco do Nordeste para 
subsidiar empreendimentos 

produtivos nos termos previs-
tos na AG-TER e o Termo de 
Compromisso entre a Seplan 
e o Banco do Nordeste que 
garante nova apreciação da 
Norma Técnica para inclu-
são de culturas e atividades 
pecuárias que não estejam 
contempladas no Zoneamen-
to Agrícola dos Territórios da 
Bacia do Rio Grande e Bacia 
do Rio Corrente. 

De acordo com o vice-gover-
nador da Bahia e secretário 
de Planejamento do estado, 
João Leão a agenda objetiva 
propiciar oportunidades de 
desenvolvimento aos territó-
rios, mediante a conexão de 
esforços entre diversos seto-

res. “O intuito é viabilizar a 
implantação de empreendi-
mentos produtivos em todos 
os territórios, com intuito de 
promover a geração de renda 
e a melhoria da condição de 
vida do povo baiano. Esse pro-
jeto visa trazer importantes 
benefícios para os agriculto-
res familiares”. 

O diretor de Planejamen-
to Territorial da Seplan, Luiz 
Gugé também esteve presente 
no evento e falou da importân-
cia da regularização fundiária 
e do valor que tem o título da 
terra para o produtor rural. 
“Esse projeto vai além ao ga-
rantir ao agricultor o acesso 
ao crédito, que ampliará sua 

capacidade de investimento e 
aumento da sua renda”.

O deputado estadual An-
tonio Henrique Junior que já 
encaminhou ao governador 
Rui Costa a Indicação Parla-
mentar nº 22.497/2018, de 
sua autoria, para a implanta-
ção da Companhia Indepen-
dente de Polícia de Proteção 
Ambiental – CIIPA, em Barrei-
ras, para o enfrentamento dos 
ilícitos ambientais no Oeste 
baiano, avaliou positivamen-
te o evento de lançamento da 
agenda. 

“Para nossa satisfação, es-
tiveram reunidos, no mesmo 
espaço, representantes do 
agronegócio e da agricultura 
familiar, com pautas pertinen-
tes para os dois segmentos. 
É dessa forma que estamos 
trabalhando para o desenvol-
vimento socioeconômico da 
Bahia”, comemorou o parla-
mentar. 

A AG-TER é uma ação estratégica do Governo 
do Estado da Bahia, que visa integrar esforços 
e articular entidades financeiras, instituições de 
ensino superior e tecnológico, agências de fo-
mento e de apoio a pequenos e médios empre-
endedores, consórcios públicos intermunicipais, 
órgãos federais, estaduais e municipais, dentre 
outros.

Sob a coordenação da Seplan, esta ação tem 
como um dos seus principais objetivos acelerar 
o desenvolvimento econômico dos Territórios de 
Identidade. Busca também a promoção de uma 
cultura empreendedora, a integração de merca-
dos, além do estabelecimento de uma visão de 
futuro compartilhada, com vistas ao desenvolvi-
mento territorial sustentável.

Trata-se, então, de uma ação articulada para 
superar as desigualdades territoriais, buscando 
propiciar oportunidades de desenvolvimento, 
mediante a integração de esforços entre diversos 
atores públicos e privados de diferentes segmen-
tos, fomentando a geração de renda e a melhoria 
da condição de vida da população baiana.

AG-TER

FOTOS: CHEILLA GOBI
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VI edição do Encontro dos Prefeitos 
da Bahia foi realizada em Salvador

ascom do deputado

O 
deputado estadual Pablo Bar-
rozo (DEM) participou no dia 
17 de março, da inauguração 

da creche no distrito de São José, 
município de Riachão das Neves, 
junto com o prefeito Miguel Crisós-
tomo e o vice-prefeito Belém. Na 
ocasião, o parlamentar salientou a 
importância do espaço que benefi-
cia as famílias da cidade. 

“Parabéns ao prefeito Crisós-
tomo por trabalhar para que essa 
creche se tornasse realidade. Eu, 
como representante do município 
na Assembleia Legislativa, estou 
atento às demandas da cidade e 
buscando recursos para melhorar 
a qualidade de vida do cidadão 
Riachão-Nevense. Quem cuida das 
suas crianças respeita as famílias”, 
pontuou o deputado.

Estiveram presentes também, o 

presidente da Câmara de Verea-
dores, Antônio de Ulisses e os ve-
readores: Nego da Burra, Jani de 
Cariparé, Dr. Daniel Correria, Elias 
Borja e Sirla da Saúde. Barrozo 
lembrou ainda que próximo dia 6 
de abril será inaugurado em Ria-
chão, o Cras (Centro de Referência 
de Assistência Social), com recur-
sos do Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário, via articulação do 
deputado.

Deputado Pablo Barrozo participa de 
inauguração de creche no distrito de 
São José, em Riachão das Neves
O parlamentar garante estar atento às demandas da cidade e que tem 
buscado recursos para melhorar a vida da população riachão-nevense

Deputado junto com o prefeito Miguel Crisóstomo e o vice-prefeito Belém

Foi assinado um termo de parceria entre a UPB e o Governo do Estado para o 
compartilhamento de dados referentes ao recolhimento de tributos  

Presidente da UPB Eures Ribeiro

redação JGo 
COM INFORMAÇÕES UPB E JORNAL GRANDE BAHIA

Foi aberta na manhã do dia 
(16/03), pela a União dos Municí-
pios da Bahia (UPB), a 6° edição 

do Encontro de Prefeitos que nesta 
edição trouxe como tema “Municípios 
Inteligentes”, com soluções em tec-
nologia para facilitar o atendimento 
das prefeituras ao cidadão. O evento 
realizado no Senai Cimatec em Sal-
vador terminou no sábado (17).

No encontro foram debatidos as-
suntos relacionados as prefeituras 
baianas, como a queda da arreca-
dação e os desafios das gestões pú-
blicas. Foram 18 horas intensas de 
capacitação, mais de 10 palestras e 
painéis, feira de oportunidades, aten-
dimento estratégico de secretarias e 
ministérios. Mais de 800 pessoas par-
ticiparam da cerimônia de abertura, 
que contou com a presença do gover-
nador Rui Costa. Unidos, os mais de 
300 prefeitos inscritos se fizeram ou-
vir e debateram pautas importantes 
para o fortalecimento do movimento 
municipalista.  

Documento com 11 solicitações foi 
elaborado durante o 6º Encontro de 
Prefeitos e será entregue aos gover-
nos estadual e federal, assembleia 
legislativa e congresso nacional.

O evento bateu o recorde em nú-
mero de participantes, foram 1.047 
nos dois dias, e os prefeitos baianos 
mostraram que, independente do lo-
cal de realização, o interesse real é 
pelas pautas de aprimoramento da 
gestão municipal. Entre as conquis-
tas do evento estão o aumento de 
100% do valor do repasse para o cus-
teio do Programa Estadual do Trans-
porte Escolar (PETE/BA), anunciado 
pelo secretário da Educação, Walter 
Pinheiro; a assinatura do termo de 
parceria com o Governo do Estado da 

Bahia para o compartilhamento de 
dados referentes ao recolhimento de 
tributos, entre eles o Imposto Sobre 
Serviço (ISS); e a breve implementa-
ção de escolas militares no interior 
do estado.

De acordo com o presidente da 
UPB, o prefeito de Bom Jesus da 
Lapa, Eures Ribeiro, a união dos pre-

feitos no momento de crise tem forta-
lecido a luta municipalista na busca 
de conquistas importantes. O gestor 
citou a decisão do Tribunal de Contas 
dos Municípios em retirar os progra-
mas federais do cálculo do índice de 
pessoal. “Se outros estados já prati-
cam é importante que a Bahia tam-
bém tenha esse entendimento”, dis-
se Eures que aproveitou a presença 
do governador Rui Costa para afirmar 
que os municípios têm uma pauta es-
tadual e pediu o apoio do executivo 
estadual para o repasse dos royalties 
do petróleo aos municípios. “Os pre-
feitos da Bahia sonham em fazer uma 
comissão e discutir com o senhor. 
Porque justiça seja feita, os royalties 
que vem para Bahia 25% é dos muni-
cípios e nunca, nenhum governador, 
repassou”.

Eures também ressaltou a mudan-

ça no formato do encontro que bateu 
recorde de participação dos prefei-
tos. “Mostra que estamos preocupa-
dos em discutir as dificuldades dos 
municípios e ajudar o povo”, disse.

Sobre a troca do espaço de reali-
zação do Encontro de Prefeitos do 
resort Vila Galé, em Guarajuba, para 
o Senai Cimatec, em Salvador, Eures 
justificou questão de acessibilidade. 
Durante a abertura foi assinado um 
termo de parceria entre a UPB e o Go-
verno do Estado da Bahia para o com-
partilhamento de dados referentes 
ao recolhimento de tributos, entre 
eles o Imposto Sobre Serviço (ISS).

A fala do governador Rui Costa foi 
de solidariedade aos municípios. “Ao 
longo de décadas dividimos municí-
pios, dividindo receitas demasiada-
mente e duplicando despesas”, disse 
Rui se comprometendo em estudar 
uma forma de repassar os royalties 
devidos aos municípios. “Tenho que 
projetar minhas contas pagas e ana-
lisadas, até porque esse é último ano 
de governo, mas assim que puder vou 
sentar com a UPB, evidente que den-
tro do marco legal e das possibilida-
des financeiras”, sentenciou.

Na oportunidade, o governador Rui 
Costa anunciou ainda a intenção de 
conveniar com as prefeituras a cria-
ção de Colégios Militares nos municí-
pios e reforçou que o municipalismo 
não é uma estratégia de retórica, mas 
uma estratégia de governo. “O que 
dá capilaridade as políticas públicas 
para quem chega à ponta são os mu-
nicípios, são os prefeitos”.

A má distribuição das riquezas, que 
penaliza os municípios brasileiros, 

foi classificada como “uma injustiça 
fiscal” pelo presidente da Confedera-
ção Nacional de Municípios (CNM), 
Glademir Aroldi. Ele alegou que a 
União criou diversas contribuições 
desde a Constituição de 1988, cujo 
volume de recurso se iguala ao da ar-
recadação dos impostos, porém sem 
repartir com os municípios. 

O presidente da Assembleia Le-
gislativa da Bahia, deputado Ângelo 
Coronel, ressaltou a falta de recursos 
para honrar os compromissos assu-
midos pelos municípios. “O repasse 
federal não vem atendendo a rea-
lidade das prefeituras brasileiras”. 
Em consonância, o ex-governador e 
secretário de desenvolvimento eco-
nômico do estado, Jaques Wagner, 
concluiu: “a porta do prefeito é a pri-
meira que o munícipe recorre e nessa 
quadra de dificuldade financeira e 
queda de arrecadação, sem dúvida 
alguma, são heróis aqueles que se 
dispõe a dirigir suas cidades”.

Diante das dificuldades, o prefeito 
de Feira de Santana e ex-presidente 
da UPB, José Ronaldo, deixou uma 
mensagem de otimismo aos colegas. 
“A todos os prefeitos a luta é diária e 
constante, mas a competência, serie-
dade e a honestidade com que vocês 
dirigem os municípios, serão sempre 
permanentes e cheias de vitórias na 
defesa dos municípios baianos”.

Durante o encontro foi lançada 
a etapa estadual do Prêmio Sebrae 
Prefeito Empreendedor. Na abertura, 
o presidente do Sebrae Bahia, Jorge 
Khoury, reforçou a importância da 
iniciativa para melhorar a arrecada-
ção municipal. “Nosso esforço é am-
pliar a implementação da Lei Geral 
nos municípios para fazer com que 
o incentivo possa ser dado ao micro 
e pequeno empreendedor, refletindo 
nos municípios em um aumento real 
da arrecadação”, reforçou.

Prefeito Eures Ribeiro e presidente da UPB, cobra do 
governo federal repasses para os municípios da Bahia

FOTOS: UPB
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Segurança pública é debatida em 
audiência no município de Serra Dourada

cheilla GoBi
COM INFORMAÇÕES ASCOM

A 
primeira audiência pública rea-
lizada no dia 21 de março reuniu 
no auditório da Escola Antônio 

Carlos Magalhães diversos segmen-
tos e a sociedade no município de 
Serra Dourada para tratar de assun-
tos pertinentes a segurança Pública. 
Entre os assuntos, os presentes pon-
tuaram as problemáticas que o muni-
cípio enfrenta como o trafico de dro-
gas, sons automotivos, prostituição, 
eventos wheeling (empinar motos) e 
até o limite estabelecido por lei para 
a decretação de feriados municipais.

A audiência que serviu para fazer 
uma reflexão sobre o valor da vida e 
qual a parcela de contribuição que 
cada um pode dar para uma socie-
dade mais pacífica contou com a 
organização do poder executivo, le-
gislativo, judiciário, e o Conselho de 
Segurança Municipal. 

 “Se agirmos conjuntamente, todos 
nós teremos uma sociedade melhor. 
Para combater o tráfico de drogas 
temos uma grande chance maior de-
vido ser um município menor, mas 
para isso, precisamos contar com o 
apoio da comunidade”, destacou o 
juiz substituto da comarca, Maurício 
Alvares Barra.  

De acordo com o delegado de po-
lícia Daividson Ribeiro, a demanda é 
grande e o número de ocorrências é 
crescente. 

ascom câmara

Realizada todos os anos no mês 
em que o mundo homenageia 
as mulheres, a Sessão Solene 

da Câmara de Barreiras aconteceu 
no dia 15, onde o Legislativo reuniu 
19 personalidades indicadas pelos 
vereadores para serem agraciadas. 
As ex-vereadoras também recebe-
ram homenagens como forma de re-
conhecimento ao trabalho prestado 
à sociedade.

De 1948 até aqui, a Câmara regis-
tra a participação de 20 mulheres 
no Poder Legislativo, contando com 
as atuais vereadoras – Izabel Rosa, 
Silma Alves e Graça Melo. Todas as 
mulheres homenageadas da noite 
receberam a placa Vereadora Zilda 
Dias Macedo que exerceu mandato 
na Legislatura 1959/1962, ocupan-
do na época o cargo de vice-presi-
dente. “A nossa família está muito 

feliz. É muito bom ver a minha avó 
sendo lembrada num momento tão 
importante como este que demons-
tra valorização aos que passaram por 
aqui”, disse o funcionário público 
Anderson Pignata Macedo.

Ainda como parte do projeto de va-
lorização aos que contribuíram para 
o avanço do município e de resgate 
histórico do Legislativo foi inaugura-
da a Galeria das Vereadoras Arlette 
Wanderley Moreno dos Santos que 
colaborou com Barreiras na Câma-
ra, na prefeitura como vice-prefeita, 
e por muitos anos atuou na área da 
Educação. “Felicidade! É assim que 
podemos resumir o sentimento de 
minha família hoje”, afirmou Rita 
Moreno – filha de Arlette Moreno 
dos Santos.

Para o presidente da Casa, o verea-
dor Gilson Rodrigues, é uma satisfa-
ção para o Legislativo de Barreiras 
prestar homenagens a todas estas 

SERRA DOURADA

BARRREIRAS

mulheres. “A Câmara sabe o valor de 
cada uma para o fortalecimento do 
nosso município e realizar uma Ses-
são como esta é indispensável para o 
processo de reconhecimento”, disse 
Gilson.

Foram homenageadas: Tayonnara 
Barreto Fernandes; Maria Marques 
Barbosa dos Santos; Elenita Maria 
Pereira dos Santos; Diciola Figueirê-
do de Andrade Baqueiro; Marizete de 
Sousa Bastos; Karlúcia Crisóstomo 
Macêdo; Maria da Páscoa de Souza 
Araújo; Irailma da Silva Moura; Ma-
ria Joselita da Silva Ferreira; Denize 
Araújo Mesquita; Francisca Sobral 
Pinto Alkmin; Enaide Moreira de 
Araújo Pires; Vera Lúcia de Araújo 
Queiroz; Maira Salvático de Almeida 
Bacelar; Vaneide Vieira de Souza Oli-
veira; Neusdeste de Souza Santos; 
Aldetina Carvalho dos Santos Vital; 
Idalci de Souza Pignata; Irmã Sabina 
Moser.

A interação do público foi gran-
de durante a audiência. Dezenas de 
perguntas foram direcionadas aos 
mediadores que responderam pron-
tamente todos os questionários. 

O prefeito aproveitou a oportuni-
dade para reforçar os pedidos feitos 
em outras ocasiões, como também 
garantiu o apoio incondicional para 
que a CIPPE Cerrado faça operações 
no município. “Estou feliz em ter con-
tado com a presença da nossa po-
pulação nessa audiência, momento 
importante para debatermos sobre 
a segurança em nosso município. Eu 
como gestor tenho a obrigação de 
passar para os munícipes a situação 
do nosso município. Todos sabemos 
que a segurança Pública é um dever 
do estado, e quando o estado não 
tem condições de atuar, a União toma 
conta. Mas eu como prefeito em bus-
ca da segurança do nosso município 
vou dá todas as condições necessá-
rias  para que a polícias atuem em 
Serra Dourada, como Hotel, alimen-
tação, e o petróleo.  Queremos tran-
quilidade para nossa gente”, reforçou 
Milton Frota. 

A audiência contou ainda com a 
participação do Dr. Konrado, Procura-
dor do município, Dr. José Aparecido, 
Conselho de Segurança, Sub-tenen-
te Paulo Machado, reserva da PM, 
Capitão Quesado, CIPE-Cerrado ,Te-
nente Leite, Comandante da Polícia 
de Serra Dourada e o Capitão Lemos 
da Polícia Militar de Santa Maria da 
Vitória.

O evento contou com a organização do poder executivo, legislativo, 
judiciário, e o Conselho de Segurança Municipal

Legislativo reuniu 19 personalidades indicadas pelos vereadores para serem agraciadas

Em noite de homenagem, Câmara inaugura Galeria 
das Vereadoras Arlette Wanderley Moreno dos Santos

Câmara inaugurou Galeria das Vereadoras Arlette Wanderley Moreno dos Santos

A população do município de Serra Dourada lotou o auditórioRepresentantes policiais participaram do evento

Audiência reuniu diversos segmentos

O Legislativo reuniu 19 personalidades indicadas pelos vereadores para serem agraciadas

FOTOS: CLÉRISTON FROTA
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