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BARREIRAS - BAHIA  -  10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2018 PREÇO R$ 3,00    

De 01 a 03 de maio, o evento contou com a animação de bandas de renome 
nacional além da valorização das bandas regionais e locais PÁGINA 06 e 07

FESTA DE MAIO FOI ABRILHANTADA 
COM A VISITA DO GOVERNADOR

PARAISO MOTORS PROMOVE HOMENAGEM 
ÀS MÃES EM SUA NOVA SEDE

TV CÂMARA DE BARREIRAS 
CAMINHA A PASSOS LARGOS

MUQUÉM: COM “NOME LIMPO” 
MUNICÍPIO VOLTA A CELEBRAR CONVÊNIOS
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Prefeitura de Barreiras tem novo 
horário de atendimento ao público

Desde o início da tarde do 
dia 09/05, a Prefeitura de 
Barreiras redefiniu o horário 
de atendimento ao público na 
sede do Poder Executivo, lo-
calizado na rua Edgar de Deus 
Pitta, 914, Bairro Aratú. Com a 
publicação do Decreto nº 093, 
de 07 de maio de 2018, todos 
os departamentos que fun-
cionam exclusivamente neste 
prédio, passarão a atender o 
público externo no turno ma-
tutino, das 8h às 12h.

Conforme especificações 
do decreto, a alteração ob-
serva que o turno vespertino 
será destinado a atividades 
internas de cada órgão admi-
nistrativo mantendo o horário 
das 14h às 18h, diariamente. 
A alteração não se aplica aos 
serviços, as demais secreta-
rias que funcionam no prédio 
do antigo Shopping, ou em 
outros órgãos que continua-
rão com atendimento ao pú-
blico no horário integral.

Código Tributário de 
Barreiras é aprovado

Depois de discussões rea-
lizadas entre a prefeitura, 
Câmara de Vereadores, e 
entidades representativas 
para a construção de uma 
proposta tributária que 
atendesse as necessidades 
das instituições e da popu-
lação em geral, a Câmara 
aprovou em dois turnos, na 
sessão do dia 25 de abril, o 
projeto 002/18 que institui o 
novo Código Tributário, que 
segue para a sanção do pre-
feito Zito Barbosa com seis 
Emendas aprovadas.

As Emendas inserem ou 
alteram dispositivos do pro-
jeto 002/18, de autoria do 
Executivo. Uma delas fixa 
percentual para as trans-
missões de imóveis territo-
riais rurais, pois, o municí-
pio de Barreiras até então 
não havia especificado qual 
alíquota cobrada para estas 
transações. Em outra, a par-
tir de agora, a emissão de 
documento de arrecadação 
para a cobrança de dívida 
ajuizada deverá ser prece-
dida da apresentação do 
comprovante de pagamento 
das custas judiciais pelo de-
vedor, somente quando este 
tiver sido devidamente cita-
do da execução fiscal.

Já a Emenda que altera o 
Art. 286, no parágrafo  4º diz 
que a redação passa a ser: 
Poderá o município de Bar-
reiras exigir o pagamento 
de honorários advocatícios 
de 10% (dez por cento), so-
mente na cobrança judicial 
de créditos tributários e 
não tributários, ressalvado 
percentual diferente esta-
belecido pelo juiz, calculado 
sobre a soma do valor corri-
gido mais acréscimos legais 
em consonância com a lei 
13.105/2015. Outras seis 
emendas foram apresenta-
das ao projeto 002/2018, 
mas não foram colocadas 
para votação devido ao pa-
recer de inconstitucionali-
dade.

O novo Código Tributário 
de Barreiras se adequa ao 
anterior, e esta foi uma das 
lutas das instituições que 
conseguiram, em diálogo 
com o Executivo e o Legisla-
tivo, modificar grande parte 
da proposta que começou 
a vigorar em janeiro deste 
ano. Na sessão de ontem, 
outro avanço foi a aprovação 
do reajuste salarial dos pro-
fessores, servidores, agen-
tes de saúde e agentes de 
combate à endemias

Consórcio do Velho Chico visita 
o Consórcio do Oeste

Comitiva do Consórcio de 
Desenvolvimento Susten-
tável do Velho Chico visi-
tou o CONSID –  Consórcio 
Intermunicipal do Oeste 
da Bahia. A visita foi uma 
recomendação da SEINFRA 
– Secretaria Estadual de 
Infraestrutura, para que o 
mais novo consórcio da Bah-

ia se inteirasse das ações do 
CONSID. A visita foi capita-
neada pelo presidente do  
Consórcio do Velho Chico e 
prefeito de Serra do Rama-
lho, Ítalo Rodrigo. Na oca-
sião foi feita uma reunião 
com os técnicos do CONSID 
que expuseram as ações em 
desenvolvimento na região. 

Famílias quilombolas de Bom 
Jesus da Lapa são atendidas 

com novas habitações
O Governo do Estado, por 

meio da Secretaria de De-
senvolvimento Rural (SDR), 
realizou a entrega, no dia 
04 de maio, de 28 unidades 
habitacionais no Quilombo 
Araçá/Cariacá, localizado a 
18 quilômetros de Bom Je-
sus da Lapa, no Território de 
Identidade Velho Chico. A 
ação é executada pela Com-
panhia de Desenvolvimento 
e Ação Regional (CAR), com a 
articulação da Secretaria de 
Promoção da Igualdade do 
Estado  (Sepromi), por meio 
do convênio com a Coope-
rativa de Habilitação Rural 
da Bahia (Cooperabitar), e 
com recursos, da ordem de 
R$ 1 milhão, oriundos do 

Fundo Estadual de Comba-
te e Erradicação à Pobreza 
(Fundep).

O convênio prevê ainda a 
construção de habitações 
rurais nos Territórios de 
Identidade Baixo Sul, Médio 
Rio das Contas e Sudoeste 
Baiano. O objetivo da ação, 
realizada pela  Superinten-
dência da Agricultura Fa-
miliar (Suaf/SDR), é apoiar 
as famílias na produção de 
uma reserva estratégica de 
alimentos para o rebanho, 
principalmente, em períodos 
de estiagem. No Território de 
Identidade Velho Chico já fo-
ram entregues, nos últimos 
seis meses, 800 mil mudas 
de palma.

Legislativo de São Desidério 
realiza segunda sessão itinerante

A Câmara Municipal de São 
Desidério, realizou no dia 26 
de abril, a segunda Sessão 
Ordinária Itinerante, no po-
voado de Almas. Os morado-
res da comunidade, povoados 
circunvizinhos, legisladores, 
pastores evangélicos e ser-
vidores da Casa Legislativa, 
reuniram-se na Igreja Evan-
gélica Assembleia de Deus. 
Em pauta estavam sete in-
dicações, as quais tiveram 
aprovação unânime. Dentre 
elas, nº 39/2018: “Praça 
para instalação da Feira Li-

vre com Box para açougue, 
em Almas”. Autor: vereador 
Marusan Ferreira. Todas as 
solicitações foram voltadas 
à localidade e povoados pró-
ximos: Ilha do Vitor, Batalha, 
Anastácio, Cabeceira Grande 
e Ponte de Mateus.

Encabeçaram as outras 
propostas: João Neres Filho, 
Paulo Luciano da Rocha, 
Jair Lisboa, Gerson Pereira 
e Cleusnélio Santana. Pos-
teriormente, os pedidos re-
ceberam as assinaturas de 
todos os edis.

É POSSÍVEL MUDAR alguma 
coisa com os atuais políticos? 
É possível promover transfor-
mações com um eleitorado 
alienado e submisso? 

Temos um exemplo claro 
disso! Hoje quem desponta 
nas pesquisas de intenção de 
voto para presidente, é um pre-
sidiário condenado por crime 
de corrupção e lavagem de di-
nheiro. E aí? 

Mais de 75% dos políticos 
brasileiros são "a cara do povo" 
e isso incomoda boa parte da 
população, que não quer se 
ver espelhada em seus elei-
tos. A cara do povo, que inclui 
a mentira, negociata e a cor-
rupção, não é a cara do outro, 
mas é a cara de nós mesmos, 
os eleitores votam pensando 
em seus interesses pessoais 
e, com isso, elegem políticos 
com a mesma lógica de con-
duta. A meu ver, para mudar o 
processo político, só mudando 
a sociedade.

Penso que não é correto di-
zer que todos os políticos são 
eticamente iguais e maus, e 
que o cidadão é sempre pas-
sivo. Estamos vivenciando o 
descrédito total da classe polí-
tica, - e as críticas, na maioria 
das vezes, não citam que esses 
representantes são escolhidos 
pelo povo. Por que o eleitor se 
exime dessa responsabilidade.

Os políticos são a cara do 
povo, por mais que não goste-
mos de nos ver espelhados as-
sim. Eles representam as clas-
ses dirigentes, os empresários, 
trabalhadores, os banqueiros, 
os agricultores, a juventude, 
os homens e mulheres. Essa 
cara do povo, que inclui a men-
tira e a corrupção não é a cara 
do outro, mas é a cara de nós 
mesmos, a cara de uma co-
letividade. Por isso, de certa 
maneira, a crítica aos políticos 
deveria servir para uma auto 
avaliação, o que normalmente 
não acontece. 

Se os políticos refletem o 
cidadão, as pessoas se sentem 
absolvidas para agirem iguais a 
eles no cotidiano e isso é refle-
tido no agir da mesma maneira 
dos políticos, caso tivesse car-
go público, ou seja, cuidaria 
dos interesses pessoais. 

A atitude de muitos políticos 
estaria reproduzindo a falta de 
espírito ou interesse público 
da população. E isso também 
se revela no hábito arraigado 
de "tirar vantagem em tudo", 
no descumprimento de tantas 
normas no comportamento 
público, a começar pela sone-
gação de impostos, pela busca 
de auxílio do Estado e dos polí-
ticos quando se precisa de um 
favor ou de um privilégio.

No entanto, tal atitude de 
políticos não se torna corre-
ta ou legítima simplesmente 
porque a população age da 
mesma forma. Como nem tudo 
o que é legal é moralmente 
correto, é importante entender 
o que está acontecendo para 
evitar o julgamento imediato 
e dizer que toda a política e 

todos os políticos são iguais 
do ponto de vista ético e moral 
e que o cidadão é passivo ou 
bom em tudo o que faz.

É evidente que os homens 
e mulheres públicos devem 
ser os primeiros encarregados 
para que o interesse público 
prevaleça sobre o privado e 
não o contrário. Por isso, neste 
caso, os maiores erros, legal e 
moral são dos políticos. É ruim 
ficar sem saída neste círculo 
historicamente vicioso. É im-
portante que alguém tenha a 
ousadia e a coragem de que-
brar a lógica dominante.

Partindo do pressuposto que 
o voto também é um tipo de 
opinião pública, assim como 
a expressa pela imprensa, por 
que o eleitor alienado elege 
candidatos envolvidos em es-
cândalos de corrupção? 

A mídia nem sempre re-
presenta de modo fiel a opi-
nião pública, pois é plural e 
humana. Se fosse única e se 
a opinião da mídia represen-
tasse fielmente a opinião da 
maioria da população, só se-
riam eleitos os políticos com 
comportamentos e propostas 
defendidos pela imprensa. In-
felizmente, a mídia não repre-
senta a opinião pública na sua 
totalidade. Se representasse, 
estaríamos presumivelmente 
melhores do ponto de vista po-
lítico. Por outro lado, devemos 
admitir que a opinião pública 
expressa na mídia é poderosa. 
Leva políticos a se preocupar 
em se pronunciar publicamen-
te, para se defender ou pedir 
desculpas.

Na eleição de 2018 os po-
líticos terão um canhão a seu 
favor, se “o tiro não sair pela 
culatra”. Sou defensor das re-
des sociais, mas não acredito 
que elas são responsáveis pela 
vitória de um candidato. A nos-
sa tendência é imaginar que 
todo mundo usa Whatsapp, Fa-
cebook ou Instagran, o Brasil é 
muito grande. Fora da bolha de 
quem mora em grandes cen-
tros ou é formador de opinião, 
o alcance dos meios digitais é 
muito restrito. As agências de 
marketing e consultorias que-
rem criar um novo mercado e 
ficam alimentando um mito 
em torno do poder das redes 
sociais em uma eleição, sendo 
que elas são só mais uma fer-
ramenta. Não têm o poder de 
eleger ninguém. Sem esquecer 
o poder dos fakes News, que 
nesta eleição já está preocu-
pando a maioria dos políticos 
que pretendem se candidatar, 
e boa parte das autoridades 
que buscam meios para tentar 
minimizar o impacto dos fakes. 

Quando a gente fala do po-
der de influência das redes 
sociais estamos falando dos 
eleitores dos centros urbanos, 
já na zona rural e periferia, as 
pessoas que não tem um grau 
de formação adequado tam-
bém tem dificuldade em ab-
sorver informações escritas. É 
esperar em vão por mudanças 
a curto ou médio prazo.

JAYME 
 MODESTO

NOTAEDITORIAL

O Brasil só muda se 
a sociedade mudar
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Quatro alunos foram selecionados para representar o município na III 
Conferência Estadual do Meio Ambiente, que vai acontecer em Salvador

SANTANA

Ascom 

Depois da Conferência Infanto-
Juvenil de Meio Ambiente, rea-
lizada em diversas escolas da 

rede municipal de Santana, quatro 
alunos foram selecionados para re-
presentar o município na III Confe-
rência Estadual do Meio Ambiente, 
que vai acontecer em Salvador. Os 
delegados, como serão chamados os 
estudantes, vão apresentar os proje-
tos com o enfoque em preservação 
das águas.

Os alunos foram classificados de-
pois de participar da Conferência 

Alunos da rede municipal vão representar 
Santana em conferência estadual

Territorial Infanto-Juvenil de Meio 
Ambiente, realizada pelo Núcleo Terri-
torial de Educação (NTE) 23, em Santa 
Maria da Vitória. Na última semana, 
estudantes dos Centro Educacionais 
Monsenhor Felix e Barão do Rio Bran-
co, e das Escolas Municipais Antônio 
Carlos Magalhães e Avelino José de 
Souza, da comunidade de Umbura-
nas, representaram Santana para a re-
gião. Agora, eles terão a oportunidade 
de mostrar suas ideias para jovens de 
todas as regiões da Bahia.

Para a secretária de Educação Lu-
cimar Lima, o respeito ao meio am-
biente precisa começar cedo, e por 

meio da educação. “Entendemos que 
preservar o meio ambiente é uma 
forma de preservar a vida no nosso 
planeta e também uma prioridade 
no município. Grande parte da popu-
lação de Santana vive na zona rural 
e ensinar as crianças e jovens a res-
peitar a natureza, a fazer o uso cons-
ciente dos recursos, é uma forma de 
multiplicar esse conhecimento nos 
lares dos santanenses também. Te-
mos muito orgulho dos nossos alu-
nos, professores e equipes de gestão 
pelo empenho que tiveram na tarefa 
e também pelo que já alcançaram”, 
explicou a secretária.

FOTOS: CHEILLA GOBI

ASCOM

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

cheillA Gobi

A 
feira agrícola que está entre os 
três maiores eventos de tecno-
logia agrícola e de negócios do 

Brasil e a maior do Norte Nordeste, 
- a Bahia Farm Show foi lançada no 
dia, 26/04, durante coletiva com a 
imprensa regional e nacional, no 
Espaço Olavo Nascimento, em Luís 
Eduardo Magalhães, no Oeste da 
Bahia. Este ano, o evento acontece 
de 29 de maio a 02 de junho, e deve 
registrar faturamento superior ao do 
ano passado.

A coletiva para apresentação das 
novidades para esta 14ª edição foi 
conduzida pelo presidente da Bahia 
Farm, Celestino Zanella, e pela coor-
denadora geral da feira, Rosi Cerrato.

A feira ocupará uma área de 
144.000m², que concentra o que há 
de mais moderno e dinâmico no setor 
do agronegócio brasileiro e, ao mes-
mo tempo, oferece segurança, confor-
to e uma excelente infraestrutura para 
os mais de 200 expositores e os 75 mil 
visitantes previstos este ano. A feira 
é composta de espaços empresariais, 
institucionais, plots experimentais 
de melhoramento genético para as 
lavouras das commodities soja, algo-
dão, milho e café, dentre outras total-
mente adaptadas para a região Oeste.

Na edição 2017, os negócios du-
rante a feira movimentaram R$ 1,531 
bilhão em intenções de negócios e 
para este ano, os organizadores da 
feira sinalizam perspectiva otimista, 
garantindo um crescimento no fatu-
ramento, mas sem revelar números.

“Essa será a melhor feira já rea-
lizada na região, com certeza só irá 
perder para a feira do ano que vem”, 
brincou Zanella destacando o fator 
climático e o empenho dos produto-
res para a boa safra 2017/2018. “O 

Durante lançamento para a imprensa, 
organizadores da Bahia Farm Show 

sinalizam perspectiva otimista

fator climático contribuiu muito, e os 
produtores fizeram o seu trabalho. 
Fertilidade, sementes, máquinas 
foram fundamentais e tudo que for 
colhido esse ano é resultado de um 
trabalho bem feito”, destacou.

Zanella disse ainda que a Bahia 
Farm show é um lugar de encontro, 
negócios e de capacitações. “Na Bah-
ia Farm nos encontramos, fazemos 
negócio, adquirimos conhecimento, 
passamos uma visão de longo prazo 
para todos os visitantes e através dos 
meios de comunicação mandamos 
essa mensagem de otimismo, per-
severança e oportunidade. As novi-
dades vocês verão durante a feira”, 
garantiu o presidente.

A coordenadora da Bahia Farm 
Show, Rosi Cerrato, explica que toda 
a organização é pensada para levar a 
melhor experiência para expositores 
e para o público visitante.  Ela revela 
que 95% dos espaços já foram vendi-
dos, a ocupação de áreas disponibili-
zadas é praticamente total. Segundo 
a coordenadora, serão mais de 200 
expositores que estarão durante os 
cinco dias do evento representando 
mais de 900 marcas e produtos. “A 
aposta deste ano é na internaciona-
lização da feira, iniciada em 2017, e 
já com a confirmação de expositores 
da Alemanha, Estados Unidos, Espa-
nha e Argentina”, explica Rosi.

São mais de 390 metros de ruas 

cobertas e, para quem permane-
ce no local no horário do almoço, é 
possível escolher entre dois restau-
rantes, em estilos diferentes – à la 
carte e self-service – bem equipados 
para atender a crescente demanda 
do público. O Complexo Bahia Farm 
Show também possui dois auditó-
rios, campo experimental com pes-
quisas do setor agrícola, além de 
área para test drive com exibições e 
performances do setor automotivo, 
posto médico, sanitários, área de la-
zer, bosque de espécies nativas, cen-
tral de atendimento ao expositor e ao 
montador e segurança 24 horas.

Participaram também do lança-
mento, o vice-presidente da Aiba, 

Luiz Antônio Pradella, representando 
a Secretaria de Agricultura, Pecuária, 
Irrigação, Pesca e aquicultura do es-
tado, (Seagri) Aldo Batista, o prefei-
to de Luís Eduardo Magalhães, Oziel 
Oliveira, o presidente da Associação 
Baiana dos Produtores de Algodão 
(Abapa), Júlio Busato, a presidente 
da Fundação Bahia, Zirlene Zution, 
o secretário da Associação de Máqui-
nas e Implementos do Oeste da Bahia 
(Assomiba), Fábio Martins, presiden-
te do Sindicato dos Produtores Rurais 
de Barreiras Moisés Schmidt, e a pre-
sidente do sindicato dos Produtores 
Rurais de Luís Eduardo Magalhães, 
Carminha Missio. Marcaram presen-
ça também no evento, representan-
tes das instituições financeiras que 
estarão presentes na feira, bem como 
expositores que participam desde a 
primeira edição.

A Bahia Farm Show é organiza-
da pela Associação de Agricultores 
e Irrigantes da Bahia (Aiba), com 
o apoio da Associação Baiana dos 
Produtores de Algodão (Abapa), 
Fundação Bahia, Associação dos Re-
vendedores de Máquinas e Equipa-
mentos Agrícolas do Oeste da Bahia 
Ltda. (Assomiba) e Prefeitura de Luís 
Eduardo Magalhães.

A coletiva para apresentação das novidades para esta 14ª edição foi conduzida pelo presidente da Bahia Farm, 
Celestino Zanella

Coletiva com a imprensa regional e 
nacional

A feira pode registrar faturamento maior em 2018

Os estudantes vão apresentar os projetos com o enfoque em preservação das águas
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BARREIRAS

Cid Moreira visita Barreiras pela primeira vez 
e concede entrevista coletiva à imprensa

Barreiras completa 127 
anos e prefeitura lança 
programação especial 
de aniversário

cheillA Gobi

Pela primeira vez, o apresenta-
dor global Cid Moreira visita a 
cidade de Barreiras, no Oeste 

da Bahia. O jornalista e recordista 
mundial na bancada de um telejor-
nal está na região, para eventos pro-
movidos pela Educação Adventista 
e coletivas de imprensa, tanto em 
Barreiras como também na cidade 
vizinha, Luís Eduardo Magalhães, no 
Oeste da Bahia.

Na coletiva de imprensa em Bar-
reiras, no dia (07/05), Cid falou so-
bre sua longeva carreira, iniciada há 
mais de 60 anos. Com o conhecido 
timbre de voz grave cumprimentou a 
todos com um bom dia e logo foi in-
terrompido pelos presentes que lhe 
cobraram o “boa noite’ que o consa-
grou na bancada do Jornal Nacional.

Aos 90 anos, preste a completar 91, 
Cid Moreira está em atividade desde 
1947. No rádio iniciou na Rádio Difu-
sora de Taubaté, e logo foi para a tele-
visão. Foi o primeiro apresentador do 
Jornal Nacional, onde ficou durante 
27 anos, de 1969 a 1996.

Durante a coletiva falou sobre a 
gravação da Bíblia, fato este que 

cheillA Gobi

A 
prefeitura de Barreiras, no Oes-
te baiano lançou no dia 30/04, a 
programação de aniversário de 

127 anos de Emancipação Política 
do município, que será comemorado 
no dia 26 de maio e trás como tema 
“Somos todos filhos desta terra”. A 
grande atração musical da festa será 
o show do cantor Saulo Fernandes, 
na Praça Landulfo Alves, dia 25, 
além da Festa Literária, inaugura-
ção de obras e ações integradas das 
secretarias municipais compõem ex-
tensa agenda de eventos.

Na ocasião o prefeito Zito Barbo-
sa assinou o termo que autorizou a 
impressão de 16 obras literárias de 
escritores integrantes da Academia 
Barreirense de Letras. Os represen-
tantes de cada secretária ficaram 
responsáveis, pela divulgação do 

lhe orgulha muito. “Foram seis anos 
para gravar todo o livro sagrado dos 
cristãos”, lembrou Cid revelando que 
sonha em regravar novamente a Bí-
blia, desta vez em menos tempo.

Ele contou que foram inúmeras 
as notícias transmitidas ao longo 
de sua carreira, muitas que ele não 
queria ter dado. “Foram muitas as 
notícias que eu não queria ter pas-

extenso cronograma de atividades 
que será aberto com apresentações 
de música andina no Centro Cultural 
Rivelino Silva de Carvalho, no dia 2 
de Maio. Já no dia 5, a cidade rece-
be o primeiro mutirão de cirurgias 
pediátricas, no Hospital Eurico Du-
tra. Atividades culturais, esportivas, 
educativas, brincadeiras fazem parte 
da programação.

De acordo com o coordenador ge-
ral de saúde, Anderson Vian, de 21 
a 25, a secretaria promoverá uma 
grande ação de saúde, na Praça Cas-
tro Alves, oferecendo atendimento 
gratuito nas áreas de odontologia, 
oftalmologia, pediatria, clínica mé-
dica, urologia, cardiologia, vacina-
ção e nutrição, além da realização 
de exames de raio-x e eletrocardio-
grama. “Atenderemos uma média de 
800 crianças na área de saúde bucal, 
durante a semana, faremos ainda os 

sado, notícias tristes, de mortes de 
amigos, tragédias”, despontou Cid.

A cura do câncer. Essa seria a notí-
cia que ele queria ter dado!

Na ocasião lembrou-se de uma das 
notícias que mais lhe marcou, que 
foi noticiar a morte do grande poeta 
Carlos Drummond de Andrade. Em 
lugar do habitual “boa noite”, Cid 
Moreira encerrou o telejornal de pé, 

testes rápidos de Doenças Sexual-
mente Transmissíveis – DSTs, fe-
chando a programação todos os dias 
com aulas de zumba”, frisou Vian.

Conforme o coordenador de es-
porte, Fernando Machado, o Parque 
de Exposições Engenheiro Geraldo 
Rocha sediará eventos culturais e 
esportivos. Repetindo o sucesso do 
Parque Esportivo de 2017, as brinca-
deiras tradicionais como carrinho de 
rolimã, pipa e bola de gude reunirão 
jovens e adultos, dentro de uma am-
pla programação esportiva.

De 17 a 19 de maio, a Festa Literá-
ria de Barreiras – FLIB abre as portas 
ao público interessado em aproveitar 
o que a cidade oferece de melhor em 
termos de arte, cultura e literatura, 
com destaque para a presença dos 
artistas de Barreiras e região.

Já a secretaria de Assistência So-
cial concentrará as ações no com-

declamando o poema José.
Para os jovens jornalistas disse 

que todos devem se empenhar ao 
máximo, se dedicar para se destacar. 
Na ocasião confirmou a história de 
que numa noite apresentou o Jornal 
Nacional de bermudas. “As chuvas 
me impediram de chegar em casa 
voltando da região serrana do Rio de 
Janeiro, daí fui direto e apresentei 

bate ao abuso infantil, violência 
doméstica e na capacitação dos jo-
vens. Na oportunidade, a secretária 
e vice-prefeita do município Karlu-
cia Macedo falou do lançamento do 
Programa Criança Feliz, atendendo 
inicialmente 400 crianças.

O prefeito Zito Barbosa disse que 
a programação representa mais um 
momento festivo para população em 
referência ao aniversário da cidade 
e garantiu que o plano da gestão é 
tornar a cidade motivo de orgulho a 
quem nasceu ou optou por viver em 
Barreiras. 

“Nossa cidade completa mais um 
ano de emancipação política e vamos 
com alegria comemorar este mo-
mento ao lado de nossa população. 
Apesar de todas as dificuldades e de 
toda a crise financeira que o país en-
frenta, temos nos empenhado para 
fazer diferente. Com planejamento 

essa única vez”.
Na oportunidade, o comunicador 

participou também de uma sessão 
restrita com famílias de alunos da 
Educação Adventista e imprensa, 
na Igreja Adventista Central de Bar-
reiras. Neste evento, Cid Moreira foi 
homenageado.

Ainda, em Barreiras, Cid se apre-
sentou ao lado de sua equipe, a 
convite da Educação Adventista, no 
Espaço Fortiori, no dia 8 de maio, 
às 19h30. Na quinta-feira, dia 10 de 
maio, esteve em Luís Eduardo Maga-
lhães, se apresentando em evento 
aberto ao público na casa de festas, 
4 Estações Hall. 

De acordo com a esposa de Cid, que 
também é jornalista, Fátima Moreira, 
Cid tem muitos eventos programados 
para este ano. “Iremos a Manaus ao 
final deste mês, também vamos co-
memorar seu aniversário de 91 anos 
em Salvador/BA, no mês de setembro, 
com expectativa de reunir 40 mil pes-
soas em um estádio e temos vários 
eventos pequenos como o de hoje em 
Barreiras”, comentou Fátima Morei-
ra que na ocasião também falou que 
em breve será lançado um livro com a 
biografia de Cid, escrita por ela.

e determinação, temos tocado obras 
em todos os setores principalmente 
na infraestrutura, trabalhando para 
consolidar Barreiras como, a Capital 
do Oeste”.

Na oportunidade, a chefe de gabi-
nete, Marileide Carvalho falou das 
inaugurações previstas neste mês 
de aniversário. Segundo ela,  Barrei-
ras será beneficiada com entrega da 
nova sede do Procon, das novas se-
des dos Centros de Referência de As-
sistência Social – CRAS, o novo espa-
ço da sala do empreendedor, entrega 
dos novos pavilhões II e III do CAB, 
entrega da pavimentação asfáltica 
dos bairros Vila Amorim, Bela Vista 
e Baraúna, além de pavimentação 
no São Miguel e Vila Rica. Também 
serão entregues duas praças espor-
tivas e uma quadra de tênis, além de 
diversas escolas totalmente refor-
madas e requalificadas.

O jornalista e recordista mundial na bancada de um telejornal esteve na região 
Oeste, para eventos promovidos pela Educação Adventista

A grande atração musical da festa será o show do cantor 
Saulo Fernandes, na Praça Landulfo Alves, dia 25

Cid Moreira com a jornalista Fátima Sampaio Moreira(esposa), sua assessora, e o jornalista Siloé Almeida, que 
coordena o trabalho

Os representantes de cada secretária ficaram responsáveis, pela divulgação do extenso 
cronograma de atividades

CHEILLA GOBI

CHEILLA GOBI
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BARREIRAS

Equipe TV Câmara

TV Câmara de 
Barreiras caminha 
a passos largos

Jornalismo ao vivo promete inovar ainda mais a TV Câmara

cheillA Gobi

Nestes quase três anos de 
existência, a TV Câmara 
tem exercido um papel 

fundamental na comunicação 
local, levando à população de 
Barreiras e adjacências, os fa-
tos e notícias relacionadas as 
ações do legislativo municipal, 
assim como os trabalhos feitos 
pelos vereadores nas sessões 
plenárias, além de informa-
ções diversas de interesse co-
letivo. 

Neste ano de 2018, a pri-
meira inovação na TV aconte-
ceu no mês de fevereiro, quan-
do iniciaram às transmissões, 
ao vivo, das sessões plenárias, 
bem diferente do ano de 2017, 
ano considerado de consolida-
ção da emissora, onde foi con-
quistada a outorga e autoriza-
ção de uso de radiofrequência 
e a adequação às normativas 
dos órgãos regulamentadores 
de rádio e TV.

O jornalismo ao vivo é a mais 
nova promessa da emissora 
com intuito de inovar ainda 
mais a TV Câmara, e principal-
mente levar informação res-
ponsável aos telespectadores. 
E o lançamento está previsto 
para o dia 22 de maio, sema-
na do aniversário da cidade, às 
12h40min, no canal 4.3. 

Os experimentos para o 
novo jornal começaram desde 
fevereiro quando se organiza-
va a transmissão ao vivo das 
sessões. O jornal ao vivo será 
um programa diário, de se-
gunda a sexta-feira, suprindo 
o anseio da maioria dos te-
lespectadores que aproveitam 
o horário de almoço para se 
atualizar sobre os assuntos do 
legislativo em pauta, o cotidia-
no da população e as notícias 

em destaque.
“Esse veículo através do jor-

nal estará fortalecido ainda 
mais do que tem sido, teremos 
além da maior publicidade dos 
atos do legislativo, a agrega-
ção das áreas de arte, cultu-
ra, esporte e lazer, que são de 
interesse de toda a sociedade 
e que sentem falta de um no-
ticiário televisivo local nesse 
horário”, afirmou o presidente 
da Câmara de vereadores de 
Barreiras.

Para Gilson Rodrigues, este 
é um momento de comemo-
ração. “Temos que celebrar 
a existência de um meio de 
comunicação tão importan-
te, temos uma TV que produz 
material educativo e infor-
mativo de qualidade, além de 
termos excelentes profissio-
nais, quase todos moradores 
de Barreiras. A perspectiva é 
que com a transmissão ao vivo 
das sessões e a implantação 
de um programa de jornalismo 
ao vivo que já será lançado, 
a TV melhore cada vez mais. 
O intuito é que permaneça 
sempre com o compromisso 
de levar informação de quali-
dade, preocupada sempre com 
o bem estar de nossa popula-
ção”, afirmou o presidente Gil-
son, considerando que esse foi 
um dos marcos da gestão feita 
por ele na casa. “Há de se con-
siderar em meio ao tempo de 
existência da TV Câmara, que 
os investimentos feitos em 
nossa gestão para as trans-
missões ao vivo pelo canal lo-
cal 4.3, assim como pelo canal 
do You Tube, veio fortalecer o 
mecanismo de comunicação 
da câmara com a população, 
foram investimentos de me-
lhoria na tecnologia da emis-
sora, substituindo equipamen-

tos que já estavam obsoletos, 
ao tempo em a aquisição de 
novas tecnologias viabiliza-
ram as transmissões ao vivo”, 
disse Gilson Rodrigues. 

HISTÓRIA DA TV CÂMARA
A TV foi criada oficialmente 

em 2015, durante a gestão do 
então presidente Carlos Tito, 
juntamente com o atual pre-
sidente Gilson Rodrigues, que 
fazia parte da Mesa Diretora, 
na época. 

A TV inicialmente foi criada 
somente para transmitir as 
sessões e, por isso, não con-
tava com estrutura de estúdio. 
De lá para cá, houve avanços 
significativos, e a atual Mesa 
Diretora não mediu esforços 
para garantir que a TV Câma-
ra conquistasse um espaço 
importante na comunicação 
regional. 

Com a entrada do novo di-
retor George Medeiros, a TV 
tomou um grande impulso, 
que possibilitou montar uma 
estrutura mais adequada e 
profissionalizada. Nesses 
quase três anos de atuação, a 
emissora vem desenvolvendo 
programas variados, buscando 
oferecer à população uma pro-
gramação de qualidade. Para o 
presidente Gilson Rodrigues, a 
valorização e qualificação dos 
profissionais também é um 
traço importante para o êxito e 
a expansão da TV.

“Tive sorte de fazer parte da 
história da TV Câmara desde o 
início, e estou experimentan-
do um dos melhores momen-
tos da TV Câmara. Justamente 
uma fase de renovação, na 
qual a grade de programação 
se tornou mais rica em con-
teúdo. Nossos programas tra-
tam de temas importantes e 

agregam muito conhecimento 
para quem assiste. Acho que a 
tendência é evoluir, esses são 
os resultados do trabalho de 
uma equipe competente e pro-
fissional”, disse o presidente.

PROGRAMA ENCONTRO 
MARCADO
No ar desde novembro de 

2015, com frequência nos dias 
de segunda, terça, quarta e 
quinta-feira, às 12 horas com 

reprise as 20h00min horas, o 
Programa Encontro Marcado, 
inserido na grade de progra-
mação da TV foi o primeiro 
programa independente a ir 
ao ar, produzido e exibido pela 
TV Câmara de Barreiras. Com 
a apresentação do jornalista 
Jayme Modesto, o programa 
Encontro Marcado tem sido 
um dos destaques na progra-
mação independente da TV.

O programa que já levou 

ao ar 234 entrevistas traz nas 
suas pautas bons conteúdos 
com temas diversos e de inte-
resse de toda região. Trata-se 
de fatos políticos, saúde, ges-
tão pública, cultural, empre-
sarial e esportivo  com muita 
responsabilidade, sendo desti-
nado a todos os públicos, tor-
nando-se um importante meio 
para atingir a opinião pública 
referente aos assuntos e fatos 
políticos da região Oeste. 

INFORME PUBLICITÁRIO

Coordenadora de 
jornalismo e âncora 
do jornal de Barreiras, 
Alyne Miranda

Diretor de produção, 
Son Araújo

Diretor geral da TV 
Câmara, George 
Medeiros

Presidente da TV 
Câmara, Gilson 
Rodrigues

Repórter Fábio RochaRepórter Fafá IglesiasApresentador do 
Programa Encontro 
Marcado, Jayme 
Modesto

Produtora do Programa 
Encontro Marcado, 
jornalista Cheilla Gobi

Apresentação:

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

 Jayme Modesto

PROGRAMA

4.1
CANAL



                                                                                                                                 GAZETA DO OESTE
BARREIRAS/BA,
10 de abril a 10 

de maio /20186
SERRA DOURADA

JAyme modesto

Todos os anos a cidade de 
Serra Dourada é invadida 
por milhares de pessoas 

de toda região e de outros es-
tados, para prestigiar a tradi-
cional Festa de Maio, e esse 
ano não foi diferente. De 01 a 
03 de maio, o evento contou 
com a animação de bandas 
de renome nacional além da 
valorização das mandas regio-
nais e locais. O evento foi uma 
realização da prefeitura muni-
cipal de Serra Dourada.

O evento também serviu 
como ponto de encontro para 
vários representantes polí-
ticos da região, que foram 
recepcionados pelo prefei-
to, Milton Frota e a primeira 
Dama Dieh Nunes, no cama-
rote oficial, instalado na Praça 
de Eventos.

Na terça-feira (01/05), às 
10 horas, o evento teve início 
com a presença do governa-
dor do estado, Rui Costa, que 
acompanhado de sua comiti-
va foi recepcionado por uma 
grande multidão que o aguar-
dava, formada por prefeitos de 
vários municípios da região, 
deputados estadual e federal, 
vereadores, vice-prefeitos e 
outras lideranças.

Ainda na terça-feira, a parte 
festiva foi aberta pela banda 
Lincoln & Duas Medidas. Na 
sequência, a banda Skemati-
va, Betinho Arroxanela e Per-
fil.

Na quarta-feira (02/05), 
quem balançou a praça foi o 
cantor Washington Brasileiro, 
seguido por Crismel, Skemati-
va, Mayara & Banda e DJ Ellen 
Rios.

Na quinta-feira (03/05), 
quem encerrou o evento fo-
ram as bandas: Gil no Coman-
do, Xaulim & Cia, DJ Ellen e o 
show mais esperado da noite, 
a dupla César Menotti & Fa-
biano.

De acordo com a comissão 
organizadora do evento, mes-
mo diante das dificuldades 
financeiras que atingem os 
municípios, a Prefeitura não 
poderia deixar de organizar 
a tradicional festa, para não 
quebrar uma tradição de dé-
cadas, implantando uma rigo-
rosa contenção de despesas 
na contratação de artistas, in-
clusive com o corte do cama-
rote oficial elevado, mesmo 
assim não diminuiu o brilho 
da festa que reuniu milhares 
de pessoas nos três dias de 
festa. 

O prefeito Milton Frota e a 
primeira Dama Dieh Nunes, 
foram figuras presentes em 
todos os dias na praça de 
eventos.

A FESTA E A 
RELIGIOSIDADE
As comemorações tiveram 

início nos anos 60, com as co-
memorações de Santa Cruz, 
com a denominação de Festa 
de Santa Cruz, tempos depois 

foi introduzida a parte profana 
com a denominação de Festa 
Três Maio, que logo em segui-
da passou a se chamar Festa 
de Maio.

Com o passar do tempo, a 
festa foi crescendo e vários 
segmentos foram se inserin-
do, fazendo com que o cunho 
da festa transcendesse a 
questão religiosa, contan-

do com pessoas de diversos 
segmentos religiosos ou sem 
vínculo religioso. A cidade se 
transforma em um lugar de 
paz, onde os fiéis buscam sen-
tido para a vida, alívio para as 
dores e agradecem as graças 
alcançadas. Devoção e fé. 

“Assim pode ser descrita 
atualmente a Festa de Maio 
em Serra Dourada, a maior e 

mais tradicional festa religio-
sa da região. Isso vem tornan-
do o município como um dos 
mais importantes do Oeste 
baiano, um lugar único e sa-
grado, cheio de bênçãos e gra-
ças derramadas dos céus pela 
devoção de seu povo”, destaca 
o prefeito.

Durante os nove dias que 
antecedem o evento é cele-
brado o novenário – encontros 
de religiosos na Igreja Matriz. 
O ponto alto do evento é o dia 
03 de maio, com a missa em 
comemoração a Santa Cruz.

Com a introdução da par-
te profana na festa de Santa 
Cruz, o evento tomou outra 
dimensão, tornando uma das 
festas mais esperada do ano 
na região, sendo palco de 
grandes shows com artistas 
de expressão nacional como 
Sergio Reis, Paula Fernandes, 
Leonardo, Cesar Menotti & Fa-
biano dentre outros.

VISITA DO GOVERNADOR
Esse ano o município rece-

beu a ilustre presença do go-
vernador nas comemorações, 
além das festas, a adminis-
tração municipal entregou ao 
lado do govenador, inúmeras 
obras à população.  As ações 
voltadas a levar água para to-

dos os moradores das zonas 
rurais da Bahia deram mais 
um passo importante no mu-
nicípio de Serra Dourada. Na 
manhã do dia 1º, Rui Costa 
inaugurou um Sistema Sim-
plificado de Abastecimento 
de Água (SIAA), que vai aten-
der à localidade de Charco, e 
outros sistemas de abasteci-
mento que vão beneficiar os 
moradores dos povoados de 
Traíra, Morrinhos e Lagoa da 
Onça, além de entregar praça, 
ginásio de esportes, e uma es-
trada. 

“Vou autorizar o início das 
obras, porque água é vida. Um 
abraço para todos de Serra 
Dourada”, afirmou o gover-
nador, que ainda autorizou a 
construção de Sistema Sim-
plificado de Abastecimento 
de Água nas localidades de 
Jurema e Poço do Mato. Ao 
todo, somente em abasteci-
mento, as ações representam 
um investimento superior a 
R$ 3 milhões.

Na área de saúde, foi cons-
tituído, na ocasião, o Consór-
cio Intermunicipal da Bacia 
do Rio Corrente, composto 
por 10 municípios da região, 
para a construção do Hospi-
tal Regional da Bacia do Rio 
Corrente, na cidade de Santa 
Maria da Vitória. O prefeito 
de Santana, Marco Aurélio 
Cardoso, presidente do Con-
sórcio informou que a reunião 
das prefeituras nasceu da ne-
cessidade dos municípios se 
organizarem por meio dessa 
ferramenta para a construção 
desse hospital. Segundo ele, o 
hospital será construído pelo 
Estado, que também entra 
com os equipamentos, e os 
municípios, em parceria com 
o Estado, vão bancar o funcio-
namento.

“Será o primeiro Hospital 
Regional implantado com este 
modelo na Bahia”. A proposta 
é que a unidade atenda aos 
municípios de Cocos, Coribe, 
Santa Maria da Vitória, San-
tana, Serra Dourada, São Félix 
do Coribe, Canápolis, Tabocas 

do Brejo Velho, Jaborandi, 
Correntina e Brejolândia.

Ainda na área de Saúde, Rui 
anunciou a entrega ao muni-
cípio, até o próximo dia 28, de 
três kits, um para um Centro 
Cirúrgico, um para Ambulató-
rio Geral e outro para a Rede 
Cegonha, investimento que 
ultrapassa os R$ 320 mil.

Já para o fortalecimento da 
Agricultura Familiar, Rui en-
tregou 631 certificados do Ca-
dastro Ambiental Rural (CAR), 
documento que regulariza as 
propriedades dos pequenos 
agricultores, possibilitando o 
acesso deles a financiamentos.

INFRAESTRUTURA E 
OUTRAS AÇÕES
Quem trafega pela BA-172 

vai ter mais segurança na es-
trada, ao chegar pelo Acesso 
Sul a Serra Dourada. Rui au-
torizou também a publicação 
de Edital de Licitação para a 
pavimentação do trecho do 
acesso sul da estrada, que liga 
a sede do município à rodovia. 
As empresas interessadas em 
participar da licitação devem 
ficar atentas, pois a previsão é 
que o edital seja publicado no 
Diário Oficial do Estado nesta 
quinta-feira (3).

A agenda do governador em 
Serra Dourada contou ainda 
com ações da prefeitura, como 
as inaugurações de uma Uni-
dade Básica de Saúde (UBS), 
da praça do bairro Serra Dou-
radinha, em frente à (UBS), e 
de uma quadra poliesportiva 
no Colégio Municipal ACM. A 
UBS vai contar com mobiliário 
e equipamentos cedidos pelo 
Governo do Estado, que deve-
rão ser entregues nos próxi-
mos dias 28 e 29.

Curiosidades sobre a região
A região de Serra Dourada 

foi habitada pelos índios acro-
ás, conhecidos por pimentei-
ras, que, no século 17, vindos 
de Goiás, ocuparam o Rio das 
Éguas (hoje Correntina), San-
tana dos Brejos e Angical, e se 
estenderam ao Rio Corrente 
até Carinhanha. Registros de 
sua passagem encontram-se 
em inscrições pictográficas 
gravadas nas abas dos pe-
nhascos e nas urnas funerá-
rias encontradas na região.

De 01 a 03 de maio, o evento contou com a animação de bandas de 
renome nacional além da valorização das mandas regionais e locais

Festa de Maio foi abrilhantada 
com a visita do governador
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SÃO DESIDÉRIO

cheillA Gobi
COM INFORMAÇÕES ASCOM SD

O 
governador do Estado da Bahia, 
Rui Costa (PT), esteve no dia 
04/05 visitando o município de 

São Desidério, no oeste baiano, onde 
assinou ordem de serviço e anunciou 
investimentos. O valor de R$ 29,9 mi-
lhões foi autorizado pelo governador, 
para a recuperação de 125 quilôme-
tros da BA-463, no trecho que liga 
o município de São Desidério à BR-
020, na altura do distrito de Roda Ve-
lha. Cerca de 190 mil habitantes de 
São Desidério e municípios vizinhos 
serão beneficiados direta e indireta-
mente com as obras, que vão facili-
tar também a vida de condutores dos 
quase mil veículos que passam pelo 
trecho diariamente. 

Rui Costa foi recebido pelo prefeito 
Zé Carlos, o vice Zé Barbosa, verea-
dores, secretários de governo, repre-
sentantes sindicais, de associações, 
vereadores, autoridades políticas 
da região, deputados, estudantes e 
população da sede e zona rural que 
compareceram à Praça Juarez de 
Souza, onde o evento foi realizado.

Logo na chegada, o governador 
entregou uma nova ambulância para 
o município, emenda do deputado 

Foi autorizado pelo governador R$ 29,9 milhões, para a recuperação de 125 quilômetros da BA-463, no 
trecho que liga o município de São Desidério à BR-020, na altura do distrito de Roda Velha

Em Visita a São Desidério, Governador Rui Costa assina 
ordem de serviços para o município e anuncia investimentos

estadual Antônio Henrique Junior e 
contemplou a apresentação da Filar-
mônica Municipal Maestro Heliodo-
ro Alves Ribeiro.

Para o prefeito Zé Carlos foi uma 
honra receber o governador no mu-
nicípio. “Estamos felizes e agradeci-
dos por sermos contemplados com a 
obra de recapeamento asfáltico da 
BA 463, uma reivindicação que fize-

mos desde o ano passado e era tão 
esperada, com a nova ambulância 
recebida que auxiliará o trabalho da 
saúde, e também a água com quali-
dade para o Sítio Grande, um distrito 
que se destaca pelo seu potencial 
turístico e que não dava mais para 
continuar  com um Sistema de Abas-
tecimento de Água improvisado”, 
destacou o prefeito.

Além da intervenção, faz parte 
do contrato fechado pelo Governo 
do Estado a manutenção da estrada 
pelo período de cinco anos. "Nosso 
contrato segue um modelo novo, no 
qual licitamos, a empresa ganha e 
tem a obrigação de manter a quali-
dade da estrada pelos próximos cin-
co anos, com asfalto de primeira por 
todo esse período. Qualquer reparo, 
em qualquer trecho, é obrigação 
da empresa que ganhou. Esse é um 
esforço enorme que fazemos para 
ampliar o número de estradas cons-
truídas ou recuperadas na Bahia, um 
estado de dimensões semelhantes 
às de muitos países", detalhou Rui 
Costa garantindo ainda vinte e oito 
mil metros de canos e seis reserva-
tórios de água.

Ainda na cidade, o governador 
celebrou convênio com a prefeitura 
local, via Secretaria de Infraestrutu-
ra Hídrica e Saneamentos do Estado 
(Sihs), que garante o fornecimen-
to de 27 mil metros de tubos e seis 
reservatórios, que irão permitir 450 
novas ligações domiciliares de água 
para o distrito de Sítio do Rio Gran-
de. O investimento é de R$ 200 mil. 
“Essa é uma parceria importante que 
o estado faz com o município. Assim 
como Zé Carlos está fazendo, quero 

convidar a outros prefeitos da região 
a fazerem o mesmo, para levar água 
de qualidade a localidades que ainda 
não tem. Está de parabéns São Desi-
dério por ter no comando este prefei-
to que está trabalhando muito para o 
seu povo”, afirmou o governador Rui 
Costa.

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
Durante a visita no município de 

São Desidério, o governador anun-
ciar outro investimento para o mu-
nicípio. Conforme Rui Costa, entre 
os pedidos que o prefeito Zé Carlos 
fez, o mais enfatizado diz respeito 
a algo que os prefeitos geralmente 
não fazem muita questão, por se tra-
tar de uma obra que fica escondida 
debaixo da terra. “Por isso, a cidade 
merece, é uma cidade que cresce e 
se desenvolve, e estou autorizando a 
EMBASA a licitar a obra de esgota-
mento sanitário para São Desidério”, 
complementou o governador.

Foi realizada ainda a entrega de 
certificados do Cadastro Estadual 
Florestal de Imóveis Rurais a dois 
agricultores do município que repre-
sentam os 600 agricultores que tam-
bém receberão os certificados, a fim 
de fortalecer o controle e fiscaliza-
ção das atividades rurais na região.

Rui autoriza a recuperação de 125 quilômetros da BA-463, no trecho que liga 
o município de São Desidério à BR-020, na altura do distrito de Roda Velha

ASCOM
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TOPVEL

JAyme modesto

A 
concessionária, Paraíso Motors 
promoveu uma homenagem es-
pecial às mães pela passagem 

do seu dia, em evento realizado na 
nova sede da empresa, localizada no 
município de Barreiras, Oeste da Bah-
ia. Na oportunidade, também foi rea-
lizada a cerimônia da benção da nova 
sede, pelo padre Wernerson Francis-
co de Souza. A Paraíso Motors que 
agora está em novo endereço, teve o 
local escolhido como sede exclusiva 
da nova loja, na Rua Gasparetto S/N, 
Vila Rica, ao lado da Topvel.

O empresário Zuba Brandão e sua 
esposa Zandra Brandão recepciona-
ram as mães parceiras e empresárias 
em coquetel especial. O espaço do 
evento também serviu como vitrine 
para exposição de vários produtos, 
onde as mães parceiras e empresa-

rias expuseram seus produtos, de-
monstrando a consolidação de uma 
parceria que deu certo.

A Concessionária Paraiso Motors 
com a bandeira Mitsubishi é uma 
empresa do Grupo Brandão, uma das 
maiores referências do Norte e Nor-
deste em concessionária de veículos. 

GRUPO BRANDÃO
Atualmente, no mundo dos ne-

gócios, o tema inovação é colocado 
como diferencial competitivo. No 
Brasil, é cada vez mais relevante para 
as organizações de todos os portes e 
atuações, em função do acirramento 
da competição em tempos de crise. 

Hoje o Grupo Brandão encontra-se 
inserido em vários segmentos como 
o de locação de veículos através 
da Serrana Corretora de Seguros com 
a Anfis e na área de reflorestamento 
através da Florama Florão. Extrema-

mente comprometidos com a quali-
dade dos seus produtos e serviços, o 
Grupo Brandão sempre participa dos 
programas de qualidade promovidos 
pelas marcas que representam, ob-
tendo os certificados e as mais altas 
graduações concedidas no setor, o 
que lhe garante hoje a condição de 
terceira maior operação Chevrolet 
da Bahia. Composto por 12 empre-
sas, 21 lojas e uma fazenda, gerando 
700 empregos diretos.

A diretoria do Grupo Brandão é 
composta por: João Luciano Brandão, 
João Roberto Brandão e Jose Brandão.

João Brandão, Graduado em Ad-
ministração de empresas, presidente 
da associação comercial de Jacobina 
por dois mandatos, vice-presiden-
te da FACEB, ex-diretor regional da 
ABRAC e conselheiro para o nordeste 
da ASOHONDA, eleito empresário do 
ano pela associação comercial de Ja-

cobina por três vezes e uma vez pela 
associação comercial de Senhor do 
Bonfim atribui o sucesso do grupo a 
maneira disciplinada, focada e per-
severante com que a equipe conduz 
os seus negócios afirmando que “A 
credibilidade é o maior patrimônio do 
Grupo Brandão.”

“A importância de homenagear 
as mães parceiras nesta importante 
data é também proporcionar uma 
grande reflexão no dia-a-dia dos 
nossos colaboradores que tem suas 
mães e são bons filhos”, disse Zuba 
destacando ainda: “Podemos pensar 
que é apenas mais um dia das mães 
e que a data será comemorada por 
cada um individualmente, porém, 
trabalhar essas datas na organiza-
ção ajuda a construir uma cultura 
organizacional de reconhecimento 
profissional e a promover um bom 
clima na empresa”.

Neste domingo 13 de maio, o em-
presário garante uma grande oportu-
nidade. “Não é apenas homenagear, 
mas entender um pouco melhor 
aquela que nos pôs no mundo. En-
tender o sentido de identificar seu 
estilo de forma mais objetiva e práti-
ca. E também identificar o nosso esti-
lo, e o que nos levou à nossa história 
de relações com ela. Falo da identifi-
cação de seu estilo pessoal, como ser 
único, seu jeito preferido de se comu-
nicar, de saber qual é o talento dela 
para lidar com pessoas, se ela é mais 
objetiva ou mais subjetiva, menos ou 
mais paciente, mais rápida ou mais 
reflexiva”, disse Zuba Brandão.

Em Barreiras o Grupo Brandão de-
tém o comando das marcas GM-Top-
vel, Ford-Buriti, Paraiso-Mitsubishi 
e Hyundai-Master. Em Luís Eduardo 
Magalhães o grupo atém as mesmas 
marcas.  

Paraiso Motors promove homenagem 
às mães em sua nova sede
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MUQUÉM

CATOLÂNDIA

SÃO FÉLIX DO CORIBE

Depois de quatro anos inadimplente, o município de Muquém do São Francisco volta 
a celebrar convênios. Em abril o prefeito já garantiu a construção de sete praças 

O prefeito de Catolândia, Gilvan Pimentel esteve acompanhado da vice-prefeita Evalda Vieira e do 
presidente da Câmara de Vereadores, Adaílton de Almeida

A obra de abastecimento conta com a parceria do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE)

Muquém: com “nome limpo” 
município volta a celebrar convênios

PortAl lAPAoeste

O 
prefeito Márcio Mariano parti-
cipou, no dia 12 de abril, do ato 
da assinatura do convênio para 

a construção de sete praças no muni-
cípio de Muquém do São Francisco, 
em evento realizado no auditório da 
Secretaria de Infraestrutura do Esta-
do da Bahia (Seinfra), em Salvador, 
com a presença do governador Rui 
Costa. O convênio foi efetivado jun-
to à Companhia de Desenvolvimento 
Urbano do Estado da Bahia (Conder).

Após tirar o município da inadim-
plência, parcelando e pagando a dí-
vida milionária deixada pelo então 
prefeito interino Osmar Gaspar e seu 

Ascom PrefeiturA

No dia 19/05, o prefeito de Ca-
tolândia, Gilvan Pimentel, 
acompanhado da vice-prefeita 

Evalda Vieira e do presidente da Câ-
mara de Vereadores, Adaílton, de Al-
meida receberam um  caminhão pipa 
0 km, 1.333 tubos de cano e dois re-
servatórios de água de 10.000 litros 
da CODEVASF, para extensão das re-
des de água do nosso município.

De acordo com o gestor, essas e 

Ascom

O 
prefeito de São Félix do Cori-
be, Chepa Ribeiro visitou no 
dia 19/04, a comunidade do 

Tabuleiro, na oportunidade analisou 
o Sistema de Água que está sendo 
implantado no povoado. Em parceria 
com o Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto (SAAE), a comunidade será 
beneficiada com uma cota acessível 
a todos pelo uso da água.

O prefeito afirma que, esse pro-

grupo político, o atual prefeito Már-
cio Mariano ‘limpou o nome de Mu-
quém’, devolvendo credibilidade ao 
Município, junto aos governos.

Graças a este ajuste na adminis-
tração, a prefeitura pode voltar a ce-
lebrar convênios fundamentais para 
a retomada de várias obras inter-
rompidas pelos desvios de dinheiro 
na gestão interina e a trazer novos 
benefícios, a exemplo das praças e 
outras obras já planejadas.

“Fico muito feliz em voltar a reali-
zar convênios, apenas um mês após 
tirarmos o Município da inadimplên-
cia. Esse convênio assinado hoje 
mostra que valeram a pena os esfor-
ços empenhados pela nossa equipe 

outras conquistas são graças a um 
trabalho feito com honestidade e 
dignidade. “Tudo isso, é graças a um 
trabalho sério, respeitando e cui-
dando do povo catolandiano. Iremos 
sempre caminhar para frente. O pro-
gresso e o desenvolvimento do nosso 
município sempre foram prioridade”, 
ressaltou o prefeito Pimentel, que 
vem demonstrando sempre uma ex-
celente gestão, deixando Catolândia 
um destaque em todo o Oeste da 
Bahia.

blema com a água será resolvido. “A 
escola foi reativada, pois a gestão 
passada tinha desativado. Agora o 
problema com a água, estamos re-
solvendo também. O deputado es-
tadual Antônio Henrique Junior (PP) 
doou os canos através de emenda 
parlamentar e nós desapropriamos 
um terreno próximo a localidade 
para fazer o reservatório. O propósi-
to é resolver os problemas mais ur-
gentes nas comunidades ”, explicou 
o prefeito.

e assinala a retomada de um ritmo 
mais intenso de trabalho com novas 
realizações e, mais que isso, aponta 
para um futuro cada vez mais está-
vel”, disse o prefeito.

Este é o primeiro convênio assina-
do após a regularização da situação. 
Além da sede do município, mais 
seis comunidades serão beneficia-
das com a construção das praças: 
Riacho de Serra Branca, Boa Vista do 
Pixaim, Pedrinhas, Javi, Passagem e 
Fazenda Grande, totalizando cerca 
de R$ 700 mil em investimentos.

De acordo com o secretário mu-
nicipal de Infraestrutura, Adelino 
Lima, as obras serão iniciadas tão 
logo sejam licitadas.

Prefeito Pimentel recebe caminhão pipa 0 km

Prefeito de São Félix do Coribe visita obra de 
abastecimento implantado no Tabuleiro

Gilvan Pimentel, acompanhado da vice-prefeita Evalda Vieira e do 
presidente da Câmara de Vereadores, Adaílton, de Almeida
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Ascom dePutAdo

O 
deputado Pablo Barrozo (DEM) 
lamentou a decisão do gover-
nador Rio Costa que, mais uma 

vez, deixou o aeroporto de Barreiras 
em segundo plano. Na solenidade 
de início das obras de modernização 
do aeroporto de Salvador, o governa-
dor afirmou que vai licitar obras nos 
terminais de Vitória da Conquista, 
Ilhéus e Porto Seguro.

“Desde o primeiro governo Ja-
ques Wagner a administração es-
tadual promete realizar obras de 

O 
Sítio Arqueológico Gruta das 
Pedras Brilhantes, em São Desi-
dério, é o tema do primeiro epi-

sódio da série documental “O lugar 
antes de mim”, que fomenta a valo-
rização do Patrimônio Material brasi-
leiro por meio da linguagem audiovi-
sual. Dirigido por Karla Nascimento, 
o filme será apresentado no festival 
Finisterra, em Portugal, no final do 
mês; e lançado em sessões gratuitas 
nos municípios de Barreiras (15/05) e 
São Desidério (17/05).

O episódio Gruta das Pedras Bri-
lhantes tem como fio condutor de-
poimentos de pesquisadores que 
partem do papel da arqueologia na 
compreensão da sociedade, avan-

requalificação no aeroporto de 
Barreiras, mas as promessas nunca 
saíram do papel. É claro que Ilhéus, 
Porto Seguro e Vitória da Conquista 
merecem as obras, mas Barreiras, 
que é uma das principais cidades 
da Bahia e um dos maiores polos 
agrícolas do Brasil jamais poderia 
ser excluída”, disse Barrozo.

O parlamentar acrescentou que 
a omissão do governo estadual é 
prejudicial à cidade. “Se tivésse-
mos um aeroporto mais moderno, 
certamente Barreiras atrairia mais 
empresas, por exemplo. E mais em-

çam pelos tipos de sítios comuns 
no Oeste baiano e chegam à carac-
terização do sítio em foco no docu-
mentário. O documentário tem o 
apoio do Governo do Estado da Bah-
ia, através da Secretaria de Cultura 
do Estado e do Fundo de Cultura da 
Bahia; e do Instituto do Patrimônio 
Artístico e Cultural da Bahia (Ipac).

Os entrevistados percorreram ou-
tros sítios da região e consideram 
que a Gruta das Pedras Brilhantes 
serve como uma espécie de guia 
para um entendimento regional. 
“Nossa hipótese é que a gente pos-
sa comparar todos com essa gruta, 
pela sua concentração de elemen-
tos da arqueologia, tanto da pintura 

presas funcionando na cidade sig-
nifica mais emprego e mais distri-
buição de renda não somente para 
Barreiras, mas também para outras 
cidades do Oeste”, disse Pablo Bar-
rozo.

De acordo com o vice-líder da opo-
sição, o governo federal já elegeu o 
aeroporto de Barreiras como priori-
dade para a execução de obras de 
modernização. “O problema é que 
o governo estadual, que controla o 
terminal, parece que não está inte-
ressado nas obras, o que é lamentá-
vel”, concluiu Pablo Barrozo.

quanto do material lítico”, declara 
a mestre em arqueologia Fernanda 
Libório, professora da Universidade 
Federal do Oeste da Bahia (Ufob).

Além das pedras que brilham, o 
documentário mostra estalactites, 
estalagmites e coraloides, sempre 
explicando seus processos de for-
mação. Menos conhecidos, os cora-
loides são “pequenas deposições ao 
longo da parede, que é como se a ro-
cha estivesse suando água”, explica 
o geólogo e paleontólogo Leonardo 
Morato.

Interessada em alcançar também 
o público leigo em arqueologia, a di-
retora usa uma linguagem acessível 
e dá voz ao conhecimento popular, 

trazendo entrevistas de um guia lo-
cal e um antigo morador. “Espero 
que a série colabore para a cons-
cientização dos espectadores sobre 
a história não oficial, diferente da 
eurocêntrica que nos é apresenta-
da”, declara Karla. Na sua opinião, 
“a construção da memória é impres-
cindível para a formação da identi-
dade pessoal e coletiva”.

Pablo Barrozo diz que governo estadual é 
omisso em relação ao aeroporto de Barreiras

Filme revela importância de 
pinturas rupestres em sítios 
arqueológicos baianos

O parlamentar garante estar atento às demandas da cidade e que tem buscado 
recursos para melhorar a vida da população riachão-nevense

“Essa queda brusca dificulta qualquer intenção das prefeituras em manter um planejamento ou 
uma gestão equilibrada”, afirma Eures Ribeiro, presidente da União dos Municípios da Bahia

fonte bAhiA bA

Principal fonte de receita para 
80% das cidades baianas, 
o Fundo de Participação dos 

Municípios (FPM) registrou queda de 
13% no segundo decênio Do mês de 
abril, comparado com o mesmo pe-
ríodo do ano anterior.

De acordo com o presidente da 
União dos Municípios da Bahia 
(UPB), e prefeito de Bom Jesus da 
Lapa, Eures Ribeiro (PSD), para ter 
uma noção, um município com coe-
ficiente 0.6 (com até 10 mil habitan-
tes) recebeu na segunda parcela de 
repasse, em abril de 2017, a quantia 
de R$ 78 mil. Neste ano, no mesmo 

período, estão sendo repassados 
R$67 mil.

“Essa queda brusca dificulta qual-
quer intenção das prefeituras em 
manter um planejamento ou uma 
gestão equilibrada”, afirma Eures Ri-
beiro, que é também prefeito de Bom 
Jesus da Lapa.

O gestor também destaca que a re-
tração econômica afetou em cheio os 
municípios. “Essa receita é basica-
mente formada do Imposto de Renda 
e Imposto Sobre Produto Industriali-
zado (IPI), quando cai o consumo e 
aumenta o desemprego, são os mu-
nicípios que pagam a conta. Não dá 
pra falar em melhora da economia se 
nossa receita só despenca”.

O presidente da UPB já articula 
para maio próximo a ida dos prefei-
tos baianos à capital federal para 
fazer coro com gestores de todos os 
estados brasileiros na XXI Marcha à 
Brasília em Defesa dos Municípios.

O evento que costuma trazer con-
quistas às prefeituras, esta edição 
tem na pauta prioritária a atuali-
zação dos programas federais pelo 
índice oficial de inflação; o debate 
sobre os pisos salariais do magistério 
e dos agentes comunitários de saúde 
e combate a endemias; obras para-
lisadas; e no judiciário a Lei dos Ro-
yalties – 12.734/2012, que aguarda 
decisão do Supremo Tribunal Federal 
sobre liminar concedida na ADI 4917.

Municípios têm queda de 13% na receita do FPM

LANÇAMENTO EM BARREIRAS
Quando:15 de maio, 19h
Onde: Auditório do Pavilhão de 
Aulas 2 – Ufob
Lotação: 180 lugares 
Lançamento em São Desidério
Quando: 17 de maio, 19h
Onde: Praça Central

SERVIÇO
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Deputado trabalha para ampliar oferta 
de água tratada para comunidades rurais

Formosa investe em novos veículos para 
melhorar a assistência em saúde do município

Ascom dePutAdo

Em visita à região Oeste, o depu-
tado estadual Antonio Henrique 
Júnior percorreu várias comuni-

dades rurais nos municípios de Bar-
reiras, Angical e Cotegipe, mantendo 
contatos com as lideranças locais e 
observando as carências e demandas 
de cada povoado.

Em Barreiras, priorizando as obras 
destinadas a ampliação da oferta de 
água para a população e que foram 
reivindicadas por ele junto ao Gover-
no do Estado, esteve na região do Val 
da Boa Esperança, onde estão sendo 
executados serviços de implantação 
das redes dos sistemas de abasteci-
mento de água das comunidades de 
Fazendinha e Mucambinho. 

Esteve também, em companhia 

Almerice rodriGues

Pacientes carentes que fazem 
tratamento ou exames fora do 
município e toda a população 

de Formosa do Rio Preto ganharam 
no dia 13/04 mais um reforço nos 
serviços de saúde. A prefeitura fez a 
aquisição de três veículos, investin-
do aproximadamente R$ 150 mil na 
renovação da frota da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde. Ação que amplia o 
suporte para os programas e ativida-
des da área na cidade e na zona ru-
ral, contemplando as Vigilâncias Sa-
nitária e Epidemiológica, Unidades 
Básicas de Saúde e Núcleo de Apoio 
à Saúde da Família (NASF).

“Nós encontramos uma frota su-
cateada e temos feito todo o esforço 
para atender a população. Com os 
novos carros, teremos maior eficiên-
cia e qualidade na prestação dos ser-
viços”, frisa a Secretária Municipal 
de Saúde, Thaíse Soares.

MELHORIA DOS SERVIÇOS É 
PRIORIDADE
Os avanços na Saúde e em ou-

tras áreas foram destacados pelo 
prefeito de formosa do Rio preto, 
Termosires Neto, durante a entrega 
dos novos equipamentos. “Com de-
terminação, planejamento e dedica-

FORMOSA DO RIO PRETO

de técnicos e do gerente regional da 
Embasa, Francisco Andrade, na área 
de implantação do sistema de abas-
tecimento de água das comunidades 
de Gameleira, Barrocão de Baixo, 
Barrocão de Cima, Bebedouro e Pas-
sagem Funda, onde as obras já estão 
bem adiantadas. 

“O governo está investindo, so-
mente neste projeto, mais de R$ 3,6 
milhões, recurso oriundo do Fundo 
Estadual de Combate à Erradicação 
da Pobreza (Funcep), para beneficiar 
mais de 1.200 famílias da área rural 
barreirense. Esta é mais uma das 
demandas que encaminhei pessoal-
mente ao governador Rui Costa des-
de o início do nosso mandato e que, 
agora, tenho a satisfação de teste-
munhar o seu atendimento”, afirmou 
o parlamentar.

ção, enfrentamos as adversidades e 
os resultados já estão aí, com mais 
qualidade de vida para a popula-
ção”, disse o gestor.

Em um ano e quatro meses, mui-
tas ações já foram desenvolvidas na 
sede e na zona rural, com construção 
de pontes, reformas e revitalização 
de escolas, postos de saúde e parque 
da Vaquejada; pavimentação asfálti-
ca na sede e ampliação do abasteci-
mento de água para mais de 600 fa-
mílias de localidades mais distantes.

“Também abrimos a Casa de Apoio 
para as famílias de pacientes do HO, 
adquirimos equipamentos e contra-
tamos médicos capacitados para o 
hospital municipal e para os postos 
de saúde. Além disso, estamos avan-
çando na construção do novo hos-
pital, vamos dar início à reforma do 
Hospital Dr. Altino Lemos Santiago 
e, nos próximos dias, inauguraremos 
o posto de Saúde do Novo Horizonte, 
que hoje tem o nome de Edgard Go-
mes dos Santos. Avançaremos ainda 
mais, afinal, o trabalho não para!”, 
declarou Termosires neto.

Além da aquisição dos três veícu-
los pela prefeitura, Formosa também 
foi contemplada neste ano com uma 
ambulância, através de emenda par-
lamentar do deputado estadual An-
tonio Henrique Júnior.

Antonio Henrique Júnior percorreu várias comunidades rurais nos 
municípios de Barreiras, Angical e Cotegipe

A prefeitura fez a aquisição de três veículos, investindo aproximadamente 
R$ 150 mil na renovação da frota da Secretaria Municipal de Saúde

O deputado percorreu várias 
comunidades mantendo contatos com 
as lideranças locais Obras destinadas a ampliação da oferta de água
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