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Um Brasil patinando no
lamaçal da corrupção
ENGESSADO E patinando no
lamaçal da corrupção, o país
está mergulhado na mais
profunda crise da história.
Em meio às turbulências política e econômica, os brasileiros vêm presenciando nos
últimos três anos, políticos e
representantes da nata empresarial sendo presos e condenados por crimes de corrupção, com um precedente
a mais, - a crise foi agravada
ainda mais com a paralização
dos caminheiros, quando a
categoria mostrou a força que
tem, ganhando inclusive titulação de ‘quarto poder’, já que
mostraram coragem e provaram que podem parar o país.
Os telejornais todos os dias
escancaram denúncias de
corrupção, não apenas de líderes políticos, mas também
do presidente da República,
presidente da Câmara a do
Senado, todos envolvidos e
delatados na operação Lava
Jato, além é claro de contar
com a complacência do Supremo Tribunal Federal, que
se tornou o símbolo da vergonha nacional.
Diante desse cenário de
incertezas, instituições abaladas e falta de credibilidade
dos governantes, vem gerando
insegurança na sociedade que
já não tem mais perspectivas.
Aproximando-se do São
João, e iniciando a Copa do
Mundo, e a quatro meses das
eleições gerais, nada parece despertar o interesse dos

brasileiros.
Nas ruas, nos carros, nas
casas não há sinais de estarmos participando destes
grandes eventos que em
outras épocas mobilizavam
a população. Mais preocupados com a própria sobrevivência, os torcedores da
pátria de chuteiras desta vez
estão mostrando indiferentes
com o campeonato mundial.
Se nem o futebol está
sendo capaz de tirar o país
da maresia generalizada, a
próxima campanha eleitoral
muito menos.
Vivemos um gradativo processo de alienação, como se
as pessoas quisessem fugir
da dura realidade que as cercam, desacreditados na chamada "propostas políticas"
força os candidatos de 2018
repensarem em uma nova
fórmula para conquistar o
próprio eleitorado.
A baixa participação da
população no pleito pode
ser entendida como um sinal
para as eleições gerais, em
outubro deste ano.
O ano de 2018 tem tudo
para ser diferente, a depender de cada eleitor ou, do
contrário, continuar com a
mesmice (os mesmos políticos) de sempre.
Enquanto isso, em Brasília
vive-se um clima de velório
com defunto vivo, os parlamentares se preparando para
entrar em recesso e votar só
após as eleições.

EDITAIS DE PUBLICAÇÃO
Cartório de Registro de Imóveis de Wanderley
O Cartório de Registro de Imóveis de Wanderley - Ba, localizado na
Avenida Inácio de Oliveira, n. 68, pelo presente edital torna público
o processo de Usucapião Extrajudicial requerido por Ivan Graciano da Costa, referente a posse iniciada em 22.08.2.000 do imóvel denominado Fazenda Nonato, com 30,1695 ha, localizado no
Município de Wanderley -Bahia. 11.06.2018. Oficial de Registro de
Imóveis de Wanderley-Ba. Helenice Alves Porto de Faria.
O Cartório de Registro de Imóveis de Wanderley - Ba, localizado na
Avenida Inácio de Oliveira, n. 68, pelo presente edital torna público
o processo de Usucapião Extrajudicial requerido por Benoate de
Matos Feitosa, referente a posse iniciada em 02.03.2005 do imóvel denominado Chácara Santa Luzia , com 8.712 m2, localizado
no Município de Wanderley -Bahia. 11.06.2018. Oficial de Registro
de Imóveis de Wanderley-Ba. Helenice Alves Porto de Faria.

NOTA
Bispo de Barreiras recebe a
maior honraria da AL-BA
Por iniciativa do deputado
Antonio Henrique Júnior, a
Assembleia Legislativa da
Bahia outorgou, no dia 24
de maio, a Comenda 2 de
Julho ao bispo diocesano de
Barreiras, Dom Josafá Menezes. Em seu discurso de
agradecimento,
inspirado
no sentimento dos heróis
da Independência da Bahia,
Dom Josafá lembrou que,
por ter nascido na região do

O Cartório de Registro de Imóveis de Wanderley - Ba, localizado na
Avenida Inácio de Oliveira, n. 68, pelo presente edital torna público
o processo de Usucapião Extrajudicial requerido por Joana Gaspar da Cruz, referente a posse iniciada em 14.11.2013 do imóvel
denominado Fazenda Barro Alto, com 47.1697 ha, localizado no
Município de Wanderley -Bahia. Oficial de Registro de Imóveis de
Wanderley-Ba. Helenice Alves Porto de Faria.

recôncavo, valoriza demais
a importância simbólica do
2 de Julho, que dá nome à
maior honraria do Legislativo
baiano. Além de citar trechos
do Hino do Estado da Bahia,
ele também fez uma série de
agradecimentos pelas ações
do Governo do Estado e algumas reivindicações para incrementar o desenvolvimento socioeconômico na região
Oeste.

Luís Eduardo Magalhães
Ganha Unidade Do Lacen
O governador Rui Costa e
o prefeito Oziel Oliveira inauguraram a unidade do LACEN
em Luís Eduardo Magalhães,
no dia 05 de junho. O laboratório, que foi resultado de um
investimento de R$ 2 milhões,
faz parte do plano de descentralização e regionalização
do atendimento estabelecido
pela Secretaria da Saúde da
Bahia e vai beneficiar a população de Luís Eduardo Magalhães e municípios que fazem

parte da área de abrangência.
Durante a inauguração, Rui
visitou as instalações e falou
sobre a importância do empreendimento.
A unidade de Luís Eduardo Magalhães está equipada para realizar exames em
várias áreas, tais como: hematologia, bioquímica, microbiologia, parasitologia e
hormônios. A capacidade de
atendimento é de 2 mil pacientes por dia.

Prefeitura de lem entrega
veículos e premia vencedores
do concurso de fotografia
No dia 10 de junho, o prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Oziel Oliveira entregou 10 novos veículos para
as secretarias de Educação,
Saúde e Trabalho e Assistência Social. A cerimônia
reuniu secretários, vereadores e membros da comissão
organizadora da maior feira
de agronegócoomdo norte
nordeste. Os carros foram
adquiridos com recursos próprios do município.O investimento total para o aumento

da frota girou em torno de R$
1 milhão.
Outro momento importante foi a premiação dos vencedores do concurso de fotografia um olhar sobre LEM. A
disputa fez parte das comemorações do aniversário de
18 anos de emancipação política de Luís Eduardo Magalhães e reuniu 233 fotografias. Foram 104 fotógrafos
inscritos que apresentaram
trabalhos em 14 categorias
amadoras e profissionais.

ANUNCIE AQUI

O Cartório de Registro de Imóveis de Wanderley - Ba, localizado
na Avenida Inácio de Oliveira, n. 68, pelo presente edital torna
público o processo de Usucapião Extrajudicial requerido por Armindo Francisco de Souza Junior, referente a posse iniciada em
01.12.2010 do imóvel denominado Estancia Alagadiço, com 7,2907
ha, localizado no Município de Wanderley -Bahia. 11.06.2018. Oficial de Registro de Imóveis de Wanderley-Ba. Helenice Alves Porto
de Faria.
O Cartório de Registro de Imóveis de Wanderley - Ba, localizado na
Avenida Inácio de Oliveira, n. 68, pelo presente edital torna público
o processo de Usucapião Extrajudicial requerido por Rafael Magalhães Pereira, referente a posse iniciada em 10.11.2009 do imóvel
denominado Sitio Haras Beira Rio lll Irmãos , com 1.35 ha, localizado no Município de Wanderley -Bahia. 11.06.2018. Oficial de Registro de Imóveis de Wanderley-Ba. Helenice Alves Porto de Faria.

GAZETA DO OESTE

Prefeitura de São Desidério
presta contas do 1º
quadrimestre do ano de 2018
O Governo Municipal de
São Desidério realizou uma
audiência pública para Prestação de Contas do 1º quadrimestre de 2018 na manhã do
dia 06 de junho, na Câmara
Legislativa. Na oportunidade
foi apresentada a prestação
de contas da Secretaria de
Saúde.
Com presença do vice-prefeito Zé Barbosa, secretários
e assessores de governo, vereadores, servidores públicos
e população em geral, a apresentação dos demonstrativos
da Execução Orçamentária e
a avaliação e demonstração
de cumprimentos de metas
fiscais foram apresentadas

pelo Departamento de Contabilidade e Controladoria
Interna da Prefeitura Municipal.
Todos os relatórios estão disponíveis no portal da
transparência no site da prefeitura. Segundo os dados
apresentados, há superávits
em todas as áreas, o que indica um equilíbrio e controle
administrativo eficiente e
importante para a administração dos recursos públicos.
Durante a audiência, foi
apresentado um demonstrativo das atividades realizadas
pela Secretaria de Saúde referente ao 1º quadrimestre
de 2018.

Novas regras para o cartão de
crédito começam a valer
Começaram a valer no dia
1º de junho, as novas regras
para o cartão de crédito. As
medidas foram aprovadas no
fim de abril pelo Conselho
Monetário Nacional (CMN) e
buscam diminuir as taxas de
juros cobradas nessa modalidade de crédito. A principal
mudança foi o fim da regra
que fixava o pagamento mínimo das faturas em 15% do
valor total.
Os juros do rotativo regular, mais baixos, são cobrados daqueles clientes que
quitam pelo menos o pagamento mínimo de uma fatura. Já os juros do rotativo não
regular, mais altos, são aplicados pelos bancos àqueles

clientes que pagam menos
que o mínimo ou não pagam
a fatura, e ficam inadimplentes.
A partir de agora, os bancos
poderão cobrar apenas uma
taxa, a do rotativo regular, definida em contrato. Em caso
de inadimplência, o CMN autorizou ainda a aplicação de
juros de mora e multa. Desde
então, é possível entrar no
rotativo apenas em um mês.
No mês seguinte, o cliente é
obrigado a pagar o saldo total
da fatura. Caso não consiga, o
banco é obrigado a oferecer a
ele o parcelamento do débito em linhas de crédito com
juros mais baixos que os do
cartão.

Secretaria da Saúde de
Santana implanta sistema de
prontuários eletrônicos
A Secretaria de Saúde do
município de Santana, no
Oeste da Bahia deu mais um
passo em direção à modernização e melhoria no atendimento à população. Seis novos computadores chegaram
ao município para integrar
o sistema e a assistência à
saúde para os santanenses.
A ideia é diminuir a quantidade de vezes que os dados
dos pacientes são coletados
e usar as informações em
toda Atenção Básica. Os seis
novos computadores serão

utilizados nas Unidades de
Saúde na coleta de dados, denominados de e-SUS. Essas
informações dos pacientes
se transformam, a partir de
agora, em prontuários eletrônicos, não sendo mais necessário se fazer fichas das
pessoas que forem buscar
assistência.
Com o setor da Saúde informatizado a agilidade nos
atendimentos melhora muito,
uma vez que os dados ficarão
disponíveis para acessos imediatos em computadores.
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Pré-candidato ao Governo do Estado
João Santana visita Barreiras
“Por mais paradoxal que pareça eu sou um velho, mas sou a novidade”, diz João Santana
FOTOS: ASCOM

Cheilla Gobi

cimentos dos técnicos na área, seja
no Brasil ou fora dele. Pretendo criar
ainda um seguro de vida para policiais que morrerem em combate,
que quando uma fatalidade acontece, as famílias recebem uma quantia
insignificante”.
Disse também da importância em
se criar patrulhas ou companhias,
grupamentos para atender a zona
rural das regiões.

O

ex-ministro da Integração Nacional João Santana, esteve
em mais uma etapa de visitas
ao interior do Estado como précandidato ao governo estadual pelo
Movimento Democrático Brasileiro
(MDB). Depois de levar as propostas
de Pacto pela Bahia, onde visitou vários municípios do estado, o pmdebista teve como roteiro, no dia 29 de
maio, o município de Barreiras, na
região Oeste da Bahia.
O primeiro compromisso em Barreiras foi um encontro político com
várias lideranças do partido no espaço do Cais & Porto. Ex-ministro da
Integração Nacional no governo do
ex-presidente Lula, e atual presidente do MDB, João Santana teve como
anfitriã, a vice-prefeita de Barreiras
Karlúcia Macêdo, o vereador Eugênio Fernandes e lideranças do MDB
de Barreiras. O prefeito do município, Zito Barbosa também marcou
presença no ato para desejar boas
vindas ao pré-candidato neste novo
desafio eleitoral.
Como João Santana mesmo afirmou, o motivo da sua visita a Barreiras e outras regiões tem como objetivo aproximar-se das lideranças do
partido, a fim de construir um projeto eleitoral para 2018, bem como
dar visibilidade a sua pré-candidatura ao governo do estado.
Em uma entrevista exclusiva ao
Jornal Gazeta do Oeste, João Santana afirmou que tem 50 anos de
MDB e que é um dos fundadores do
partido na Bahia. Ele afirmou que
sua pré-candidatura nasceu da convocação de amigos e lideranças do
partido usando como argumentos a
sua história de vida e sua fidelidade partidária, além do seu caráter
de homem público que sempre agiu
com lisura.
“Eu nunca me escalo para jogar
sem ser convidado. O MDB entendeu
que deveríamos lançar candidatura
e o meu nome circulou imediatamente como opção. Uma das análises foi a minha vida partidária, sou
fundador do MDB, tenho 50 anos no
partido”, disse Santana.
O pré-candidato ressaltou ainda
que exerceu diversos cargos importantes tanto na iniciativa privada
quanto na vida pública e que nestes 50 anos de atividades não existe
nada que possa macular a sua imagem. No seu currículo passagens
como secretário de Saúde de cidades importantes como Irecê e órgãos
estatais de grande relevância como
a Urbis e a Embasa, além de ter sido
Ministro da Integração Nacional.
“Eu passei por 12 cargos públicos,
como executivo de governo, secretário de Desenvolvimento Econômico
da cidade de Irará, fui secretário de
Saúde de Euclides da Cunha, presidente da Embasa, secretário de
Serviços Públicos de Salvador, secretário Nacional de Infraestrutura
Hídrica, secretário executivo do Ministério de Integração e Ministro de
Estado, dentre outras funções”, pontuou João destacando que passou
por todos esses cargos sem deixar
dúvidas quanto a sua honestidade.

João Santana

João Santana em entrevista com Jayme Modesto

Disse ainda que o que mais o convenceu a aceitar o desafio foi o fato
de ser um modesto estudioso da economia baiana. “O que mais me convenceu e me levou a aceitar a précandidatura a governo do estado é o
fato de ser um modesto estudioso da
economia baiana. Conheço todas as
regiões da Bahia”, assegurou.
João Santana criticou o atual governo da Bahia e seus antecessores
a quem os acusou de desvalorizar os
servidores públicos e afirmou ter um
projeto para proporcionar uma vida
melhor para a sociedade baiana.
João Santana externou sua alegria
pela receptividade das lideranças,
agradeceu a vice-prefeita Karlúcia
Macêdo, o vereador Eugênio e a toda
diretoria do MDB de Barreiras pela
acolhida. Agradeceu também ao
prefeito Zito Barbosa por ter comparecido ao evento demonstrado seu
espírito democrático e prometeu em
breve retornar a Barreiras, para outros encontros onde deverá explanar
o projeto do MDB para governar a
Bahia.
“Estou sendo muito bem recebido
em todas as cidades e em Barreiras
não foi diferente. Sou diferenciado
pelo fato de conhecer a Bahia, de
apresentar propostas reais da economia, fato este que candidato nenhum faz”.
Questionado sobre o que pretende apresentar de diferente nesta
campanha, Santana foi otimista.
“Por mais paradoxal que pareça eu
sou um velho, mas sou a novidade.
Quando eu falo das fragilidades de
um governo, das insuficiências, de
imediato traço quais podem ser os
caminhos, as soluções. Trago comigo uma bagagem de militantes partidários de mais de 50 anos, além de
ter sido um político do movimento
estudantil. E com tudo isso; não
cresci, patrimonialmente em todo
esse tempo, sempre me conduzi com
dignidade”, frisou João acrescentando ainda: “Não faço a demagogia
de dizer que vou fazer aquilo que o
estado não tem condições de fazer”.

estado pode fazer um direcionamento, como por exemplo: estabelecer
campanhas contra o analfabetismo,
para reverter a evasão escolar, e tornar as escolas de custo médio, em
escolas técnicas e industriais, para
que o aluno saia com uma profissão.
Na saúde, ele garante que o primeiro fato a ser eliminado na Bahia
se chama a ‘fila da morte’, que é a
fila da regulação, bem como criar
uma carreira digna para os profissionais da saúde.

tando o Brasil e o estado da Bahia
não dá a mínima para a agricultura,
para o agronegócio”.
Na ocasião, o pré-candidato citou
o turismo como um dos pontos que
precisa ser explorado para gerar
emprego e renda para o estado. “As
festas, as belezas naturais. É necessário criar uma empresa de turismo
para pilotar tudo isso, criar um mapa
turístico, é preciso um projeto envolvendo inclusive os municípios através das prefeituras”.

DESEMPREGO
Para se resolver a questão do desemprego na Bahia, João diz que
é preciso primeiramente dar uma
atenção maior a agricultura. “Não
conheço nenhuma medida tomada pelo atual governo, ou governos
anteriores na área da economia. É a
economia agrícola que está susten-

SEGURANÇA
“A segurança do meu governo é
tolerância zero, na questão da criminalidade!”, disse João Santana, destacando a necessidade em melhorar
os salários daqueles que ainda estão
desfasados. “Precisamos aproximar
a polícia da comunidade, oferecer
capacitação para ampliar os conhe-

SAÚDE E EDUCAÇÃO
Na educação, João destacou que o

João Santana em evento em Barreiras com lideranças políticas

MARCA NO MINISTÉRIO DA
INTEGRAÇÃO NACIONAL
O pré-candidato, João Santana
considera que a sua grande marca
no Ministério da Integração foi a
obra do século no Brasil, o Projeto
de Integração do Rio São Francisco, conhecida como transposição
do rio. A obra é tida como solução
proposta pelo governo para atenuar
o problema da seca crônica que
castiga o semiárido. A promessa de
levar água para 12 milhões de pessoas a 390 municípios do Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do
Norte deve ser cumprida até 2025.
“O mérito não foi nem meu, foi do
então presidente da época, e a obra
foi executada por mim do início ao
fim de 2010. Essa obra foi desejada
desde o tempo de D. Pedro II, e foi
muito bem estudada. O estudo feito
é uma joia. Uma obra muito próxima
da perfeição”, enalteceu Santana.
Interrogado se o MDB coligará
com o PSDB e DEM, João Santana
foi sucinto.
“No primeiro turno não temos
nem condição psicológica para
fazer isso. De acordo com informações divulgadas, ACM Neto, do
Dem não queria candidato do MDB,
mas estamos aqui lançando a nossa pré-candidatura”, revelou João
acrescentando que em um segundo
turno é preciso o diálogo com os
membros do partido.
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São João de Barreiras promete
ser o maior do Oeste baiano
25 atrações confirmadas para animar o grande Arraiá do Parque de 21 a 24 de junho
FOTOS: CHEILLA GOBI

Cheilla Gobi

M

uita gente já tirando a roupa
xadrez e as botas do armário
para prestigiar o São João de
Barreiras, no Oeste da Bahia de 21
a 24 de junho, no Parque de Exposição Engenheiro Geraldo Rocha. A
programação oficial dessa segunda
edição do São João de Barreiras, Arraiá do Parque, organizado pela
atual gestão municipal foi lançada
no dia 08 de junho, e promete ser a
maior festa junina da região.
A solenidade de lançamento da
programação oficial foi realizada
na Tapiocaria Nordestina e reuniu
a imprensa local, secretários de governo, vereadores, representantes
da União de Quadrilhas Juninas do
Oeste da Bahia (Uniqjob), o pároco
da Matriz São João Batista, Verneson, além do prefeito Zito Barbosa
que esteve acompanhado da primeira dama Marizete Bastos e a vice-prefeita Karlúcia Macedo.
O Arraiá do Parque contará com
a participação de 25 atrações musicais, entre elas Estakazero, Targino
Gondim, Cacau com Leite, Di Paullo
e Paulinho dentre outras de renome
nacional e também artistas locais
regionais.
O Arraiá fornecerá uma estrutura
distinta para os festejos juninos com
dois palcos, a Vila do São João – ci-

O lançamento contou com a presença de secretários, vereadores, representantes da (Uniqjob), o pároco Vernesson, o prefeito e a vice-prefeita
dade cenográfica, Espaço do forró,
comidas típicas, brincadeiras juninas e o grande concurso de quadrilhas.
De acordo com o prefeito de Barreiras é um momento de alegria, já
que as festas juninas são, sem dúvida, o momento em que todas as manifestações artísticas, podem participar. “As famílias podem participar,

e aproveitar com segurança o Arraiá
do Parque que pela segunda vez é
realizada pelo governo municipal”,
disse o gestor destacando ainda que
a edição do ano passado superou
todas as expectativas. “Ampliamos
as atrações musicais e preparamos
uma festa maior ainda, com a certeza, de que todas as famílias de Barreiras e da região irão se divertir em

um local privilegiado, e com toda a
segurança. O nosso compromisso é
fortalecer e valorizar nossa cultura
e proporcionar qualidade de vida a
nossa população, trabalhando também para aquecer o comércio, gerar
empregos e renda e atrair turistas
para a cidade”, disse o prefeito Zito.
A vice-prefeita do município destacou a importância na valorização

do padroeiro da cidade e destacou a
implantação de uma grande festa de
São João em Barreiras, iniciada em
2017 já de forma ampla.
O Arraiá do Parque será gratuito,
bem como haverá uma importante
premiação para as quadrilhas que
disputarem o concurso.
Confira a grade completa

Prefeito Zito Barbosa anunciou as atrações para a festa

A solenidade de lançamento da programação oficial foi realizada na
Tapiocaria Nordestina
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Câmara de Barreiras homenageia personalidades
com a Comenda Honra ao Mérito 26 de Maio
A honraria em homenagem ao aniversário de 127 da cidade foi outorgada a 19 pessoas que contribuíram ou
contribuem para o desenvolvimento de Barreiras. A Câmara inaugurou ainda novas galerias, que agora passaram
a ter nomes de pessoas que ajudaram no desenvolvimento do município
Cheilla Gobi

A

Comenda Honra ao Mérito 26 de Maio foi entregue a 19 personalidades
na noite do dia 23/05, em
evento realizado na Câmara
de Vereadores de Barreiras. A
honraria é realizada todos os
anos durante as comemorações do aniversário da cidade,
como forma de homenagear
pessoas que contribuíram ou
contribuem para o desenvolvimento econômico e social do
município. Os homenageados
pela Comenda foram indicados pelos vereadores. O prefeito do município, Zito Barbosa e a vice-prefeita, Karlúcia
Macedo marcaram presença
na honraria.
Antes de iniciar a sessão
solene de entrega da Comenda, a Câmara inaugurou novas
galerias, que agora passaram
a ter nomes de pessoas que
ajudaram no desenvolvimento
de Barreiras. Na segunda-feira, 21, a Câmara inaugurou a
Galeria de Vereadores Onildo
Andrade e homenageou gran-

de parte dos ex-vereadores.
Nesta quarta, o Legislativo
inaugurou as alas esquerda
e direita superior e térreo, e
o saguão térreo e superior, e
a Galeria da Mesa Diretora. A
Ala Direita Térreo recebeu o
nome de Antonio Luiz Chaves;
o Saguão Térreo de Sabino
Piauhy Dourado, e a ala esquerda térreo de Dílson Alves
de Santana. Já a Ala Esquerda
Superior João Bonfim de Souza; O Saguão Superior Annibal Barbosa Filho; A Galeria
da Mesa Diretora Antônio
Siqueira Machado, a Ala Direita Superior Eudilton Souza
Miranda, e a Sala de Reuniões
Celso Barbosa dos Santos.
“As alas e saguão superior
e saguão térreo do Poder Legislativo agora tem nomes determinados, e foram definidos
pelos vereadores”, frisou o
presidente Gilson Rodrigues.
Em seguida, a Câmara de
Barreiras seguiu com as homenagens às pessoas que
contribuíram com importantes serviços para a sociedade. Durante a programação,

o público presente conferiu
a execução do Hino Nacional
Brasileiro, tocado pela Banda
Municipal 26 de Maio, sob a
regência do Maestro Fábio
Menezes e em seguida, o Hino
de Barreiras com o CORO SINFÔNICO da Escola de Música
Antonino Sampaio, com a regência do Maestro Eudes Figueiredo.
“A realização desta cerimônia demonstra que a Câmara
de Vereadores valoriza todos
aqueles que ajudam o município se fortalecer a cada
dia. E esta Mesa Diretora faz
questão de mostrar o quanto é importante reconhecer
a contribuição de cada um”,
disse o presidente da Câmara,
Gilson Rodrigues, destacando
também a homenagem aos
familiares de ex-vereadores e
prefeitos que trabalharam em
busca de uma cidade melhor.
“Este é um projeto de valorização que estamos realizando desde o início deste ano,
quando começamos a reforma do Prédio do Poder Legislativo”.

O vereador Almery Messias entregar a
Comenda à pedagoga Nadja Sueli Araújo de
Souza

Presidente da Casa, Gilson Rodrigues entrega
a Comenda ao procurador do município Túlio
Machado Viana

Vereadora Izabel Rosa entrega a Comenda ao
fotógrafo Jocian Cardoso Lemos.

Vereador Carlos Costa entrega a Comenda ao
presidente da Aiba Celestino Zanella

CONFIRA A LISTA DOS HOMENAGEADOS
Nadja Sueli Araújo de Souza
Celestino Zanella
Álvaro Sampaio Júnior
Willamy Shelig da Silva Mendes
Custódia de Oliveira Neta
Flaudemir José dos Reis
Iraneide Sales de Santana
Jocian Cardoso Lemos
Armanda Ferreira Nogueira
Paulo Dantas Rodrigues
Djalma de Brito Santos
Rodrigo José Melo do Espírito Santo
Cleonice dos Santos Silva
Antonio Balbino de Carvalho Neto
Janailde Gomes da Cruz Alves
Túlio Machado Viana

VEREADOR Almery

Carlos Henrique Souza Costa
Cezar Augusto Moreira de Souza
VEREADOR Eugênio de Araújo Fernandes
VEREADOR Eurico Queiroz Filho
VEREADOR Francisco Bezerra Sobrinho
VEREADOR Hipólito dos Passos de Deus
VEREADORA Izabel Rosa dos Santos
VEREADOR João Felipe de Melo Lacerda
VEREADOR José Barbosa Pires Júnior
VEREADOR Marcos Reis Macedo Ramos
VEREADORA Graça Melo
VEREADOR Nereu Paulo
VEREADOR Otoniel Teixeira
VEREADORA Silma Rocha Alves
PRESIDENTE da Casa Gilson Rodrigues
VEREADOR
VEREADOR

Câmara inaugurou novas galerias

Paulo Dantas foi homenageado com a Comenda 26 de Maio

P

Vereador José Barbosa entrega a Comenda ao empresário Paulo Dantas Rodrigues

aulo Dantas Rodrigues é
natural da cidade de Alto
Paraná. É casado e tem
três filhos. Paulo Dantas reside em Barreiras há 19 anos e
é dono do Grupo Dantas que
possui treze lojas na região
Oeste da Bahia, sendo três
em Barreiras.
Atualmente
emprega 161 pessoas e tem
como lema: Continuar crescendo, empregando e atendendo com excelência e qualidade.
O vereador José Barbosa

Pires Júnior reconhece que
Paulo Dantas tem contribuído significativamente para o
desenvolvimento econômico
e social de Barreiras e região,
portanto ofereceu essa homenagem dando a Dantas o título de comendador.
O homenageado agradeceu
a honraria a todos os vereadores que a aprovaram, por unanimidade, e a sua família, fez
questão de salientar a parceria em toda sua trajetória de
vida.
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V Exposantana fortalece a principal vocação
do município, a agricultura familiar
Jayme Modesto

A

gronegócio, palestras, oficinas
shows, leilões, apresentação
de quadrilhas, contemplaram a
programação da V edição da Exposição Agropecuária de Santana, no
Parque de Exposições Manoel Cardoso, movimentando o agronegócio
regional.
Considerado um dos eventos mais
importantes do município e da região, por ser atualmente a única exposição da região Oeste do Estado. O
evento foi promovido pela prefeitura
municipal e teve como principal objetivo fomentar negócios, divulgar
tecnologias para o setor agropecuário e oferecer entretenimento à população.
A edição deste ano teve várias
atrações musicais como: Tiago Costa, Celan Muniz, Adriano Araújo e
Pedro Soberano.
A ExpoSantana foi realizada pela
prefeitura municipal com o apoio
do Governo do Estado, Secretaria
da Agricultura, Pecuária , Irrigação,
Pesca e Aquicultura; Secretaria de
Ciências, Tecnologia e Inovação; Secretaria de Desenvolvimento Rural e
Secretaria de Planejamento.
Foi uma oportunidade dos pequenos produtores expor seus produtos,
seguindo a política de desenvolvimento e apoio da prefeitura à produção e organização social, além de
difundir informações e orientação
para os novos modelos de pecuária e
produção sustentável que se consolida no município.
Pela primeira vez na história de
Santana, os produtores da agricultura familiar do município podem se orgulhar de ter produtos certificados,
que podem ser comercializados em
supermercados e utilizados também
na merenda escolar. O lançamento
da rapadura baiana, do iogurte Vida
Mel, do mel e do Doce, aconteceu
junto com a abertura oficial de um
dos principais eventos do calendário
de Santana: a V Exposantana.
A tradicional exposição do município acontece simultaneamente com
a II Feira da Agricultura Familiar e
da II Feira de Inovação Tecnologia
para o Desenvolvimento Integrado.
Os três eventos se concentram no
Parque Manoel Cardoso, que foi preparado para receber toda uma estrutura montada especialmente para
receber tanto os pequenos produtores da agricultura familiar, os criadores de animais como bovinos, caprinos, ovinos, além de expositores de
equipamentos agrícolas, veículos e
representantes de muitos outros setores.
A abertura foi acompanhada de
perto pelo público, secretários muni-

A V edição da tradicional exposição do município acontece
simultaneamente com a Feira da Agricultura Familiar e da Feira
de Inovação Tecnologia para o Desenvolvimento Integrado
FROTA VIDEO E ASCOM DO DEPUTADO

Prefeito Marcão

Jayme Modesto recebe homenagem
do prefeito marcão

Parceiros são homenageados durante
a exposantana

cipais, vereadores, juntamente com
o prefeito Marcão, o vice-prefeito
Dr. Eustáquio e do prefeito de Santa
Maria da Vitória, Renatinho, entre

outras lideranças regionais.
O prefeito Marcão falou sobre o
esforço para ser realizar simultaneamente três eventos tão importantes
não só para Santana, mas para toda
a região. “Vivemos um período econômico muito delicado e, sozinha, a
Prefeitura Municipal de Santana não
poderia fazer a nossa tão sonhada
Exposantana como o nosso povo e
nossos produtores merecem. Isso só
foi possível porque os recursos empregados aqui são frutos de parcerias com o Governo do Estado”, disse
o gestor.
Depois da abertura com as autoridades e lançamento dos produtos, o
público ainda curtiu um encontro de
sanfoneiros. Foram sete sanfoneiros
animando o público, além das Quadrilhas Juninas das comunidades

Cipó, Baixão do Cedro.
Programação cultural
Além do espaço de negócios que é
a V Exposantana, a II Feira da Agricultura Familiar e a II Feira de Inovação
Tecnologia para o Desenvolvimento
Integrado, a Prefeitura Municipal de
Santana tem cedido espaço para diálogo com expositores, estudantes,
empresários, como mais uma forma
de fortalecer o setor, além do entretenimento.
Para o prefeito Marcão, o sucesso
das edições anteriores foi seguido
pela V ExpoSantana, coloca Santana
entre as cidades com os melhores
eventos desse tipo no estado. "É com
muito orgulho que abrimos Santana
para receber pessoas de diversas
partes da Bahia e de outros estados,
para conhecer nossos produtos e fa-

zer negócios também. É o momento
de expor o que temos de melhor, que
é o fruto do trabalho do nosso povo.
Enquanto administração, a Prefeitura Municipal tem se dedicado às
famílias do campo, para que elas
possam produzir cada vez mais e melhor", comentou o prefeito.
Os empreendimentos agrícolas de
Santana – 90% deles provenientes
da agricultura familiar – recebem
atenção especial com a II Feira dos
Assentamentos, Economia Solidária
e Agricultura Familiar de Santana.
Enquanto a II Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação proporciona um
espaço para inclusão e inovação tecnológica no campo. Tudo isso dentro
da estrutura da ExpoSantana, no
Parque de Exposições Manoel Cardoso Pereira.
Em entrevista exclusiva ao Jornal
Gazeta do Oeste, o prefeito Marcos
Cardoso, fez um balanço da V ExpoSanatana e considerou o evento importantíssimo para impulsionar sua
principal vocação que é a agricultura
família.
Na oportunidade o prefeito fez
questão de agradecer os parceiros
na realização da feira, considerando
que sem eles não seria possível realizar a exposição, salientou também
o empenho do executivo municipal
para a certificação dos produtos da
agricultura familiar, lembrando que
pretende novos avanços para agregar valores nos produtos produzidos
no município.
Segundo o prefeito Marcão, o setor é uma das prioridades da sua
gestão. “São poucos municípios que
se dedicam tanto e que mantêm uma
estrutura de Secretaria Municipal de
Agricultura que temos em Santana.
É com muita dificuldade e muito esforço que conseguimos manter tudo
isso, mas entendemos que essa é a
vocação do nosso povo e da nossa
terra. Temos que nos fortalecer cada
vez mais e quero que contem comigo. A educação e a qualificação são o
caminho para o avanço, para o futuro, e vocês terão papel fundamental
nisso”, falou o prefeito.
Na ocasião p prefeito homenageou
os principais parceiros da V ExpoSantana, entre eles o jornalista Jayme Modesto e o deputado estadual
Antonio Henrique Junior.
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LUIS EDUARDO MAGALHÃES

Bahia Farm Show atinge 1,891
bilhão em volume de negócios
Maior feira agropecuária do Norte e Nordeste atingiu marca histórica, um crescimento 23% em relação
ao do ano anterior. Os números finais confirmam que as boas colheitas de grãos e algodão garantiram o
impulsionamento dos negócios durante os cinco dias do evento
FOTOS AIBA

Cheilla Gobi
COM INFORMAÇÕES ASCOM

A

expectativa dos organizadores
da maior feira agropecuária do
Norte Nordeste, Bahia Farm
Show era ultrapassar a marca de R$
1,5 bilhão em volume de negócios,
atingida em de 2017, e conseguiram.
A 14ª edição atingiu 1,891 bilhão,
um crescimento 23% em relação ao
do ano anterior. Os números finais
apresentados pela organização do
evento, após a consolidação das propostas repassadas pelas instituições
financeiras e expositores, confirmam que as boas colheitas de grãos
e algodão influenciaram nos bons
negócios.
Realizada entre os dias 5 a 9 de
junho, no Complexo Bahia Farm
Show, em Luís Eduardo Magalhães,
no Oeste da Bahia, o evento recebeu
um público total de 57.573 pessoas,
que conferiram em um só espaço as
principais inovações em tecnologia
do setor agrícola.
De acordo com o presidente da feira, Celestino Zanella as expectativas
eram grandes, devido a maior safra
de soja da história da região e a segunda maior de algodão, bem como
o bom preço das commodities e as
taxas de juros, mais acessíveis. “O
agricultor investiu em tecnologia durante a feira já se preparando para o
próximo ano e por acreditar também
na Bahia Farm como local estratégico para fechar bons negócios”, argumentou.
Para o vice-presidente da Aiba,
Luiz Pradella, a feira se traduz em
importante palco de discussões de
ideias, fomento à pesquisa e a ino-

O Complexo teve a ocupação de cerca de 210 empresas, um universo de 900 marcas expostas
vações direcionadas ao homem do
campo, capazes de fazer com que ele
produza e lucre mais, e, em contrapartida, economize tempo, dinheiro
e preserve os recursos ambientais.
O evento considerado um dos mais
importantes do Brasil, movimenta,
desde 2014, mais de R$ 1 bilhão em
negócios e tem o intuito de oferecer para produtores do Maranhão,
Tocantins, Piauí e Bahia (Matopiba)
inovações tecnológicas em maquiná-

rios, insumos, sementes e softwares,
com juros reduzidos e crédito facilitado.
Neste ano, além da movimentação financeira, o evento também
ampliou sua visibilidade, com a conquista ainda maior de expositores e
participantes internacionais, processo iniciado no ano passado e que
continua a ganhar força. Esta edição,
conta com a participação de expositores dos Estados Unidos, Alemanha
e Argentina.
Esse ano, a feira contou com 24
palestras e workshops, a ocupação
é de cerca de 210 empresas, um universo de 900 marcas expostas, entre
empresas de produção de sementes,
defensivos, fertilizantes, insumos,
máquinas, aviação, sistemas de irrigação e outros produtos agrícolas. O
número de novos expositores foi 20%
superior ao da edição de 2017. Mais
de três mil empregos diretos e indiretos foram gerados antes, durante e
após a feira.
Muitos expositores encerraram a
participação nesta edição já visando
a feira de 2019, que já está com 60%
do espaço total vendido, destes, 10%
são novos expositores nacionais e internacionais. “Desde o ano passado
a Bahia Farm Show iniciou o processo de internacionalização, este ano
recebemos expositores do Uruguai,
Alemanha e Estados Unidos. Já começamos a feira de 2019, e com ela,
a adesão de empresas estrangeiras
que veem no evento uma vitrine para
expor suas marcas”, diz a coordenadora geral, Rosi Cerrato.
A 15ª edição da Bahia Farm Show
já está confirmada, será de 28 de
maio a 1º de junho.

PROGRAMA

ENCONTRO MARCADO

Todos os dias às 12h pela TV Câmara de Barreiras

CANAL

4.1

Apresentação:

Jayme Modesto
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MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO

Município comemora seus 29 anos de
independência política com grande festa
Muquém do são Francisco faz aniversário no dia 13 de junho, mas a festa foi realizada antecipadamente
Jayme Modesto

O

município de Muquém do São
Francisco, no Oeste da Bahia,
faz aniversário no dia 13 de junho, mas esse ano, a prefeitura preparou a festa antecipadamente. Para
comemorar essa importante data, 29
anos de emancipação política administrativa, o prefeito Márcio Mariano
preparou para os munícipes, uma diversificada programação festiva, nos
dias 01, 02 e 03 de junho.
O prefeito, o vice Jurandir Barros, e
sua equipe de governo promoveram
uma das maiores festa a céu aberto da região. A organização do 29º
aniversário da cidade foi um grande
desafio, no sentido de manter a tradição de uma festa tão importante
para o município e para o Oeste, sem
comprometer as finanças públicas
em um ano de muitas dificuldades
financeiras.
Com o tema “Terra de Paz, Gente
de Bem”, a programação alusiva aos
29 anos de emancipação de Muquém
teve início no dia 19 de maio com a
realização do campeonato de Futsal
“Festa da Cidade”, que estendeu até
no dia 31.
Na sexta feira dia 01 de maio foi
realizado o concurso de Quadrilhas,
com a participação das comunidades
da zona rural. Na sequência os shows
com Tiaguinho Brasil, Arreio de Ouro
e Crisbella.
No dia 02 com a praça lotada, os
responsáveis pela animação foram:
Fernando Dogo, Silvania & Paulinha,
ex-Calcinha Preta, Toinho & Cia e Fernando Dogo. Já no dia 03, a programação foi encerrada com o Veloterra,
com a participação de competidores
de várias cidades da região.
Muquém do São Francisco vive um
momento impar na sua história, a
atual gestão do prefeito Márcio Mariano, cumpre rigorosamente com
os preceitos Constitucionais Tributários orçamentários no tocante a
distribuição e destinação de recursos públicos designados à educação,
saúde serviços públicos entre outros,
visto que, o município cumpre pontualmente com o que preconiza a Lei
Complementar 101/2000 e o artigo
212 da Constituição Federal.
Após cinco anos e meio de gestão
à frente da Prefeitura de Muquém do
São Francisco, o prefeito Márcio Mariano falou a nossa reportagem das
dificuldades e dos avanços da sua
administração. Mariano um dos mais
bem avaliados da região Oeste, tem
se mostrado um administrador nato
ao conseguir, com poucos recursos,
transformar a realidade do município
de Muquém, após a curta e desastrosa administração do prefeito interino.
Contudo, o prefeito alega que ainda
há muito por se fazer em prol do povo
humilde do seu município.
“Iniciamos a nossa gestão com um
grande desafio que era equilibrar as
contas da prefeitura, tendo em vista
que recebemos uma prefeitura totalmente sucateada em praticamente
todas as áreas. Só agora, após cinco
anos de gestão é que estamos conseguindo colocar as finanças em ordem
e a administração começa fluir”, afirmou Márcio.
O prefeito também falou de vá-

rias ações com a realização de obras
tanto na sede como na zona rural
do município. Márcio fez questão de
enaltecer e agradecer o apoio dos
deputados federal Sergio Brito e
Mário Negromonte Junior e também
do deputado estadual Vitor Bomfim,
que conseguiram canalizar quase
seis milhões de reais em emendas
parlamentares para investimento no
município.
Conforme descreve o gestor, hoje
o município está passando por uma
cuidadosa e responsável fase de
reestruturação administrativa, priorizando principalmente as necessidades e demandas da população.
Segundo, Márcio Mariano, só foi possível a realização do evento mediante
a um rigoroso planejamento e corte
de gastos com contratações de bandas e outras despesas.
“Pensamos em não realizar a festa
este ano, diante das dificuldades que
o município vem enfrentando, mas
este evento valoriza a diversidade
sociocultural, integra as comunidades, promove reencontro de pessoas,
além de fomentar a economia do município, fomenta a geração de renda
e oferece empregos diretos e indiretos”, disse o prefeito destacando
ainda que se não realizasse a festa, o
prejuízo poderia ser ainda maior.
Para o prefeito, o momento é de
grande comemoração para o município, não só pelo aniversário, mas
também pelos avanços que estão
sendo alcançados. Márcio disse que
é preciso mostrar a população, que
as ações estão acontecendo. “O município não parou, apesar de tudo
que aconteceu. Tivemos o cuidado
de fazer uma grande festa com observância ao que determina o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).
Estamos nos empenhando para que
Muquém seja um lugar cada vez melhor,” afirmou Mariano.
Além do prefeito e o vice Jurandir
Barros, o ex-prefeito José Nicolau
também marcou presença,bem como
os deputados Sergio Brito, Mario
Negromonte Junior, Vitor Bomfim,
vereadores de várias cidades, dentre
outras autoridades.
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BOM JESUS DA LAPA

Rui entrega abatedouro e frigorífico e anuncia licitação
para projeto do novo aeroporto de Bom Jesus da Lapa
A nova unidade passa a ter capacidade para abater 100 bovinos por dia
FOTOS SECOM

Secom

Lapa, Santa Maria da Vitória, Ibotirama e Macaúbas ganhou novas viaturas e motos. Caturama, Cristópolis e
Ibiassucê foram beneficiados com a
entrega de três aparelhos de raio-x.
Bom Jesus da Lapa também recebeu
um trator com implementos.
Rui ainda anunciou uma licitação
para pavimentação do bairro Vila Nova
e a construção da unidade de hemodiálise no Hospital Municipal Carmela Dutra em Bom Jesus da Lapa. Em
parceria com a prefeitura, a obra tem
investimento de R$1,5 milhão.

A

pecuária de corte de Bom Jesus da Lapa, no oeste baiano,
ganhou reforço. O Matadouro
e Frigorífico Municipal, localizado
no povoado de Salinas, foi reconstruído.  Inaugurado pelo governador
Rui Costa no dia 9 de junho, a nova
unidade passa a ter capacidade para
abater 100 bovinos por dia. O projeto
desenvolvido pelo Governo do Estado representa um avanço na cadeia
produtiva, pois atende plenamente a
legislação sanitária. Foram investidos cerca de R$5 milhões na obra e
equipamentos.
“Um investimento importantíssimo para a economia da região. O objetivo é abater animais de grande e
pequeno porte. A importância disso
para uma cidade de 70 mil habitantes e uma região de 200 mil habitantes, é que a gente consuma carne
com os cuidados sanitários porque
isso é saúde. Isso ajuda a economia
da região. Quem cria animal pode
aumentar a criação e a economia vai
ficar mais forte”, explicou Rui.
Também foram entregues os Sistemas de Abastecimento de Água
das localidades de Quilombo de Rio
das Rãs, Vila Paraíso, Assentamento Boa Esperança, Canela, Primeira
Várzea e Vargem de Dentro, no valor
de R$870 mil, que levará água limpa
para 470 moradores da zona rural.
Outros 1.652 pequenos proprietários
de terra receberam certificados do
Cadastro Ambiental Rural (CAR).
Os municípios de Bom Jesus da
Lapa, Correntina, Boquira, Oliveira
dos Brejinhos, Ibotirama e Baianópolis receberam novas ambulâncias.
A Polícia Militar de Bom Jesus da

AEROPORTO E BA-160
Em atendimento a uma demanda
local, o governador anunciou a publicação de um convênio no valor
de R$ 650 mil com um consórcio da
região para recuperação da BA-160.
Rui também anunciou a publicação
da licitação para criação do projeto do novo aeroporto de Bom Jesus
da Lapa. A empresa vencedora ser
a anunciada em julho. O projeto do
novo equipamento terá o valor de
R$600 mil.
A nova unidade passa a ter capacidade para abater 100 bovinos por dia

FORMOSA DO RIO PRETO

Vaquejada se consolida entre os grandes
eventos de entretenimento da região
A XXXIV edição, da segunda vaquejada de Formosa realizada pela atual gestão foi realizada de 24 a 27 de maio
Almerice Rodrigues

P

úblico recorde nos shows e resultados da corrida definidos ainda
no domingo foram alguns dos
elementos que confirmam a profissionalização da Vaquejada de Formosa
do Rio Preto realizada de 24 a 27 de
maio. Em sua XXXIV edição, a segunda realizada pela atual gestão, o evento desponta entre os grandes eventos
de entretenimento da região Oeste da
Bahia, além de ser a maior festa do gênero com shows gratuitos, no Brasil.
Neste ano, as atrações foram escolhidas especialmente para atender o seguimento vaquejada, mas
também agradou o público em geral.
“O vaqueiro Mano Walter, que é ídolo
nesse esporte e já conquistou grande legião de fãs no Brasil, abrilhantou a noite de domingo (27). Veio e
somou, junto com as outras grandes
atrações deste ano, para que tivés-

semos a maior vaquejada de todos
os tempos no município”, afirmou a
secretária de Cultura, Esporte e Turismo, Luciana Bispo.
“O desafio agora é manter esse
padrão que imprimimos à vaquejada de Formosa, seguindo o mesmo
perfil de corrida organizada, grandes atrações e tudo com equilíbrio,
investindo bem, sem exageros, mas
com o excelente resultado que obtivemos em 2018”, pontuou o prefeito
Termosires Neto.
Segundo cálculos da Polícia Militar, os shows de Mano Walter e de
Liz Sandra, neste domingo, contabilizaram a presença de 38 mil pessoas. Somados os públicos de todos
os quatro dias da XXXIV Vaquejada
de Formosa do Rio Preto, passaram
pelo evento mais de 90 mil pessoas,
ainda de acordo com a estimativa da
PM, uma média de mais de 20 mil
pessoas por noite.
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BREJOLÂNIA

Prefeitura de Brejolândia
cancela festejos de São João
A suspensão das festividades se dá por conta da
queda na arrecadação e contenção de despesas
Jayme Modesto

P

refeito de Brejolândia Gilmar Ribeiro (Mazim), em uma decisão
correta, corajoso e responsável,
cancela os festejos do São João, que
tradicionalmente vinha sendo realizado nos povoados do município,
a exemplo de: Santa Paz, Mamonal,
Mambaça, Limoeiro, Ponta D’agua e
Santa Luzia.
De acordo com a nota, a suspensão
das festividades se dá por conta da
queda na arrecadação e contenção
de despesas. A administração do município apontou ainda as dificuldades
de ordem financeira que assolam o
país e os municípios brasileiros, bem
como a constante queda na arrecadação chegando a 30%, afetando sensivelmente a receita do município.
Além de Brejolândia, outros municípios do estado da Bahia, já cancelaram os festejos juninos tradicionais. São os casos de Simões Filho,
Valença, Santa Cruz Cabrália, Porto
Seguro, Eunápolis e Camacan entre
outras.

O prefeito Gilmar Ribeiro também
destaca que a suspensão dos festejos de grande porte também atende
a uma recomendação do Tribunal de
Contas do Estado (TCM), diante da
crise econômica pela qual passam
todos os municípios do país, não justifica gastos com festas populares,
em detrimento a carência na saúde,
educação, social, infraestrutura e

outras áreas prioritárias.
O Tribunal de Contas dos municípios (TCM) está intensificando a
recomendação feita as suas Inspetorias Regionais, quanto aos gostos
dos gestores com os festejos juninos,
em decorrência da crise econômica,
podendo ocasionar multas, improbidade administrativa e rejeição de
contas.

REGIÃO

Rui vai a sete cidades do oeste
em quatro meses e investe mais
R$ 186 milhões na região
Entre essas visitas, o governador assinou ordem de serviço para construção
de uma policlínica orçada em mais de R$ 25 milhões e autorizou o
lançamento do edital para elaboração do projeto de reforma e ampliação do
Hospital do Oeste, que vai envolver recursos da ordem de R$14,7 milhões
Secom

U

m dos líderes na produção agropecuária da Bahia, o oeste tem
se consolidado como um forte
propulsor da economia do estado. O
volume de investimentos do governo estadual tem contribuído para o
crescimento da região. Nos últimos
três meses, o governador Rui Costa
autorizou liberação de recursos e entregou obras que somam mais de R$
186 milhões em áreas como infraestrutura, segurança, saúde e desenvolvimento rural.
Desde o último mês de fevereiro,
o governador visitou sete cidades da
região, sendo a mais recente o município de Barreiras, no dia 14 de maio,
quando assinou ordem de serviço
para construção de uma policlínica
orçada em mais de R$ 25 milhões.
Ainda na cidade foi autorizado lançamento do edital para elaboração
do projeto de reforma e ampliação
do Hospital do Oeste, que vai envolver recursos da ordem de R$14,7 milhões. Foi entregue também a nova
sede da Fundação de Hematologia e
Hemoterapia da Bahia (Hemoba), da

Defensoria Pública e um sistema de
abastecimento de água.
“A região oeste da Bahia é uma das
que vem apresentando um grande
desenvolvimento nos últimos anos,
impulsionado, sobretudo, pela produção agrícola. Por isso, considero
fundamental que haja investimento
público, a fim de que o crescimento
ocorra de forma sustentável. E não
temos medido esforços para levar
o poder público a essa região, com
obras nas áreas de infraestrutura,
saneamento, segurança, educação e
saúde. E muito mais ainda será realizado no oeste pelo Governo da Bahia”, comentou Rui.
Em São Felix do Coribe, o governador assinou ordem de serviço, no
valor de mais de R$ 15 milhões, para
a restauração e manutenção, por um
período de cinco anos, da rodovia
BA-172, no trecho que liga Jaborandi a São Félix do Coribe. Município
vizinho, Coribe recebeu 887 títulos
do Cadastro Ambiental Rural (CAR)
para o fortalecimento da agricultura
familiar e novos sistemas de abastecimento de água para a sede e a
localidade de Ranchinho, com um

investimento de aproximadamente
R$ 4 milhões.
Em Santa Maria da Vitória, Rui
inaugurou o Centro Integrado de Comunicação (Cicom), unidade da Secretaria da Segurança Pública (SSP),
que recebeu um investimento de R$
1,6 milhão, e assinou ordem de serviço para a restauração e manutenção,
por período de cinco anos, de mais
um trecho da BA-172, no entroncamento com a BR-242, na região de
Muquém do São Francisco, com um
investimento de mais de R$ 20 milhões.
Durante a visita, também foram
entregues 457 cisternas de captação
de água para o consumo humano,
por meio da Secretaria de Justiça,
Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), e 639 títulos
do Cadastro Ambiental Rural (CAR),
emitidos pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema),
instituição vinculada à Secretaria
do Meio Ambiente (Sema). O investimento foi de mais R$ 1,4 milhão.
Em Luís Eduardo Magalhães, foi
assinada ordem de serviço para recuperação de 280 quilômetros de

rodovias. A intervenção prevê a manutenção e restauração, por cinco
anos, de trechos conhecidos como
Anel da Soja (BAs 459 e 460) e Coaceral (BA 225), passando por estradas estaduais e federais nas quais
transitam aproximadamente 1,5 mil
veículos diariamente. O investimento de R$ 67,9 milhões vai beneficiar
270 mil moradores de Luís Eduardo
Magalhães, São Desidério, Catolândia e Barreiras.
Na ocasião, ainda foi autorizada
pavimentação de ruas do município,
no valor de R$ 6 milhões. Parte das
vias dá acesso à estrutura do Distrito
Integrado de Segurança Pública (Disep), que também foi inaugurado. No
espaço, que recebeu recursos de R$
3,3 milhões, passarão a trabalhar os
efetivos locais das polícias Militar e
Civil.
Em Serra Dourada, o Governo do
Estado investiu mais de R$ 3 milhões
para melhorar o abastecimento de
água do município. Foi inaugurado
um Sistema Simplificado de Abastecimento de Água (SIAA), que vai
atender à localidade de Charco, e
outros sistemas que vão benefi-

ciar os moradores dos povoados de
Traíra, Morrinhos e Lagoa da Onça.
Também foi autorizada a construção
sistemas nas localidades de Jurema
e Poço do Mato. Ainda no município,
Rui autorizou a publicação de edital
de licitação para a pavimentação do
trecho do Acesso Sul da estrada, que
liga a sede à rodovia.
Uma ordem de serviço, no valor de
R$ 29,9 milhões, foi autorizada em
São Desidério para a recuperação de
125 quilômetros da BA-463, no trecho que liga o município à BR-020,
na altura do distrito de Roda Velha.
Ainda na cidade, o governo celebrou
convênio com a prefeitura local, via
Secretaria de Infraestrutura Hídrica
e Saneamentos (Sihs), que garante o
fornecimento de 27 mil metros de tubos e seis reservatórios, permitindo
450 novas ligações domiciliares de
água para o distrito de Sítio do Rio
Grande. O investimento é de R$ 200
mil. Na ocasião foi entregue ainda
uma ambulância nova e 600 certificados do Cadastro Estadual Florestal
de Imóveis Rurais, a fim de fortalecer
o controle e fiscalização das atividades rurais na região.
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Pablo Barrozo participa
de comemorações do
aniversário de Barreiras
O deputado participou da Festa Literária
e também das inaugurações de obras
Ascom Deputado

O

deputado Pablo Barrozo (DEM)
participou no dia 17 de maio
da Festa Literária de Barreiras
– FLIB 2018, evento cultural do município que reúne estudantes e escritores nacionais e internacionais.
O parlamentar parabenizou a prefeitura e toda equipe pela iniciativa e
destacou a importância de valorizar os
escritores locais, enaltecendo assim a
cultura barreirense. “A Administração
Municipal e o Conselho Curador foram muito felizes ao escolher o tema

– O Oeste na rota das letras – para
esta edição da Festa. A valorização
dos escritores da região é algo muito
significativo para o fortalecimento da
literatura da nossa cidade e região.
Parabenizo também o prefeito Zito
pelo gesto de autorizar a impressão de
16 títulos de autores de Barreiras que
estão sendo lançados neste evento de
literatura”, disse Pablo Barrozo.
O deputado Pablo Barrozo participou ainda no dia 26 de maio, ao lado
do prefeito Zito Barbosa, e do précandidato a governador do Estado,
Zé Ronaldo, da solenidade de aber-

tura das comemorações do aniversário de 127 anos de Barreiras.
Na oportunidade, o prefeito Zito
anunciou um pacote de obras em
diversas áreas da administração
pública. O parlamentar ressaltou a
importância da cidade para a Bahia,
parabenizou os munícipes e a gestão
municipal.
Pablo Barrozo destacou ainda o
orgulho que sente em ser Barreirense e representar a cidade na Assembleia Legislativa da Bahia. Em
seguida, o deputado acompanhou
o prefeito e sua comitiva para a entrega da pavimentação asfáltica no
bairro Bela Vista. Barrozo participou
ainda da reforma e requalificação da
Escola Luiz Viana e da pavimentação
asfáltica do bairro São Miguel.

Deputado vai à câmara e fala das ações
parlamentares referentes ao município de Santa Rita
Ascom do Deputado

A

tendendo ao convite do presidente Rafael Lacerda e demais
vereadores, o deputado Antonio
Henrique Júnior esteve no dia 28 de
maio, na Câmara Municipal de Santa
Rita de Cássia. Na oportunidade, o
parlamentar falou da parceria com o
deputado federal Cacá Leão, o senador Roberto Muniz e vice-governador
João Leão e das ações em benefício
da população do município.
Entre as ações, a Emenda Parlamentar Impositiva destinando recursos para obra de pavimentação da
Rua Novo Acordo e Travessas A e B; a

Antonio Henrique Junior esteve na Casa legislativa no
mês de maio e falou das ações e parcerias

aquisição de uma ambulância; a instalação do sistema de abastecimento de água na localidade de Água
Boa; o empenho para levar água de
qualidade para os povoados Malhado Grande e São Jorge e áreas de
assentamento Antônio Conselheiro
II, Fazendas Reunidas Esplanda e
Primavera Capefe.
“Continuamos trabalhando na
articulação junto ao Governo do Estado para resolvermos a questão da
lagoa de decantação do saneamento
básico de Santa Rita que custará em
torno de R$ 5 milhões e está em fase
de elaboração do projeto executivo
da obra”, revelou o deputado.

Umob e Consid realizam assembleia em Formosa do Rio Preto
Essa foi a
primeira reunião
itinerante de 2018
Ascom UMOB

N

o dia 24 de maio, o Consórcio
dos Municípios do Oeste da
Bahia – CONSID, juntamente
com a União dos Municípios do Oeste
da Bahia– UMOB, realizou mais uma
assembleia dos prefeitos que compõem as entidades.
A primeira reunião itinerante de
2018 aconteceu na cidade de Formosa do Rio Preto. “É com felicidade e
muita satisfação que recebo meus
colegas prefeitos em uma data tão
comemorativa para a nossa cidade
(a Vaquejada de Formosa). Aproveita-

mos o momento para debater assuntos importantes para o desenvolvimento regional”, afirmou Termosires
Dias Neto, prefeito de Formosa e Presidente do CONSID.
Na ocasião foi apresentado o Sistema de Inspeção Territorial – SIT, uma

nova proposta de inspeção sanitária
para produtos de origem animal e
vegetal, que irá garantir a comercialização dos produtos não apenas no
município produzido, mas em todo
o território. Uma parceria realizada
entre o CONSID em conjunto com a

SEPLAN, SDR, CAR e SEAGRI.
Também houve a proposta de criação de um Fórum de discussão do
ITR, para que sejam feitas reuniões
anuais com o objetivo de aproximar
os municípios e produtores. Além disso, foi feita a inclusão de Formosa no
programa AGTER – Terra Livre (com
200 títulos) que regulariza e concede
documentação ao pequeno produtor,
visando uma maior facilidade na busca por subsídio junto às instituições
financeiras.
O Presidente da UMOB e prefeito
de Riachão das Neves, Miguel Crisostomo ressaltou apoio ao projeto do
PDDU, que será realizado via CONSID: “É importante que os municípios
se unam em prol do desenvolvimento
coletivo. A UMOB disponibiliza todo o
seu apoio para construção do Projeto do PDDU, que será realizado pelo
CONSID. Via consórcio, o projeto irá

reduzir as despesas possibilitando a
aplicação de tais recursos em outras
áreas para a população”.
Além disso, o professor da UFOB e
diretor do Centro de Humanidades,
Prudente Pereira de Almeida Neto
fez a apresentação do cronograma de
trabalho do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano – PDDU, seguida
pela assinatura o contrato de programa do mesmo.
Dentre as autoridades presentes,
estavam o vice-presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde – CIS
e prefeito de Catolândia, Gilvan Pimentel Ataíde, Márcio Mariano, prefeito de Muquém do São Francisco,
representando o prefeito de Santa
Rita de Cássia, o vice-prefeito Ranulfo Barbosa, Belém, o vice-prefeito de
Riachão das Neves e o Presidente da
Câmara de Vereadores de Formosa do
Rio Preto, José Edmilson de Souza.
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TV CÂMARA DE BARREIRAS!

Uma conquista dos barreirenses
Com a TV Câmara você fica informado
e mais perto das ações da Câmara

Legislativo participativo e presente
nas conquistas da pupulação!

