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“IREI SURPREENDER POSITIVAMENTE A
NOSSA SOCIEDADE”, DIZ O DEPUTADO
FEDERAL ELEITO CARLOS TITO

Carlos Tito foi eleito deputado federal nessas
eleições de 2018 com 48.899 votos e garante
trabalhar muito pelo o Oeste da Bahia PÁGINA 08 E 09
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AÇÕES DA PREFEITURA VEM DEIXANDO
COTEGIPE DE CARA NOVA
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Diretoaoassunto
EDITORIAL

JAYME
MODESTO

VITÓRIA DE
BOLSONARO QUEBRA
SISTEMA DE 30 ANOS
ANTES QUE perguntam e
me rotulam de ‘Bolsominion’,
quero deixar claro que não
sou partidário e nem filiado
a nenhum partido e meu voto
no primeiro turno foi para Álvaro Dias, - com isso estou cometendo um erro, revelando o
sigilo do sufrágio.
Mas quero falar mesmo
é do fenômeno Jair Bolsonaro, eleito presidente do
Brasil, que em seus bordões
reforçava a ideia de que era
o único capaz de romper o
sistema político vigente. Inteligentemente percebeu o
cansaço dos brasileiros com
o toma-lá-da-cá da velha política, com a corrupção, a violência, a falência da saúde e
uma educação doutrinária.
A partir daí, estruturou sua
campanha de forma inovadora: pelas redes sociais,
exclusivamente. A ascensão
e eleição de Jair Bolsonaro à
presidência da república retiraram "das salas de jantar"
e trouxe ao plano público um
pensamento conservador que
vinha fermentando no Brasil
e encontrou no candidato do
PSL seu porta-voz. Bolsonaro também eliminou a figura
do “marqueteiro”, aquele que
recebe milhões para mentir e
destruir o adversário.
A sociedade clamava, por
se opor a essas mudanças
progressistas que invadiram
o país há 16 anos, mas não
tinha uma voz para dizer isso.
Bolsonaro capitou politicamente o que essas pessoas
pensavam silenciosamente e
usou como sua principal bandeira de campanha. E vejam
aí o resultado!
Essa rejeição a esses avanços com viés socialistas se
dava nas reuniões de famílias,
nas igrejas e no cotidiano dos
mais conservadores, só não
tinha um porto seguro. Bolsonaro abriu caminho para as
pessoas expressar isso abertamente.
Entendo que as eleições
presidenciais de 2018 marcarão o início de um novo governo no Brasil, depois de 16

anos de governos ideologicamente socialistas. A escolha
de um novo chefe do Executivo leva novamente muita esperança aos brasileiros, que
esperam ver solucionados
diversos problemas que os
afetam - dos altos índices de
criminalidade, a corrupção,
e a elevação galopante do
desemprego. Bolsonaro também quebrou a polarização
de três décadas entre PSDB e
PT na corrida presidencial, a
sua vitória reflete sem dúvida
a repulsa da maior parcela da
população brasileira ao projeto de poder que comanda
o país há 16 anos, alicerçado
em meio a sucessivos escândalos de corrupção e à pilhagem dos cofres públicos nos
últimos anos. Não foi atoa
que, o líder máximo do partido dos trabalhadores, tentou
a exaustão comandar a campanha do afilhado político, de
dentro da prisão.
O radicalismo nas ruas e
nas redes sociais foi à marca
desta campanha eleitoral,
que entrará para a história
como a mais acirrada desde a
redemocratização e cujo ápice foi o imperdoável atentado
contra o próprio presidente
eleito, na época candidato,
esfaqueado durante um ato
de campanha na cidade de
Juiz de Fora.
Além da derrota do seu
principal opositor, as eleições
deste ano impuseram um
duro golpe às velhas raposas
tradicionais da política e aos
partidos acostumados a dar
as cartas na política pelo país.
Muitos foram varridos das urnas pelo efeito da Operação
Lava Jato. Outros acabaram
alijados da vida pública pelo
esgotamento do até então tolerante eleitor brasileiro. Por
fim resta-nos acreditar que,
a partir de primeiro de janeiro possamos ter efetivamente
um novo Brasil. É isso que eu
quero, é nisso que acredito
e desejo uma ótima gestão
para o novo presidente, consequentemente teremos um
país melhor!
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Abapa elege nova diretoria
para o biênio 2019/2020

MOLDAR MINERAÇÃO E
CONSTRUÇÃO LTDA – EPP

Agricultores que integram
a Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa)
elegeram o Conselho Diretor
e Conselho Fiscal da entidade para o biênio 2019/2020.
A chapa única foi eleita por
aclamação, com poucas mudanças da atual configuração, permanecendo da presidência o produtor rural, Júlio
Cézar Busato.
A avaliação de resultados e
as perspectivas para o biênio
que inicia em 2019 foram ainda pautas da assembleia, que
serviu para confraternizar os
componentes que deixam a
diretoria e receber os novos
diretores. “Recebi o convite
e aceitei porque reconheço a
importância de ter uma instituição que represente a classe. Vamos somar forças e contribuir para o fortalecimento
e o crescimento da Abapa”,
destacou o diretor recém-chegado, Tiago Hendges.
Composição da diretoria
da Abapa para o período de
2019 a 2020:

CONSELHO DIRETOR
PRESIDENTE: JÚLIO CESAR
BUSATO
1º VICE-PRESIDENTE: LUIZ
CARLOS BERGAMASCHI
2º VICE-PRESIDENTE: PAULO
ALMEIDA SCHIMIDT
1º SECRETÁRIO: PAULO MASSAYOSHI MIZOTE
2º SECRETÁRIO: ERNESTH
SAMARA BAECHTOLD
1ª TESOUREIRA: ALESSANDRA ZANOTTO COSTA
2º TESOUREIRO: MARCELO
LEOMAR KAPPES
CONSELHO FISCAL
1º TITULAR: JOAO CARLOS
JACOBSEN RODRIGUES
FILHO
2º TITULAR: CELITO EDUARDO BREDA
3º TITULAR: TIAGO HENDGES
1º SUPLENTE: DENILSON
ROBERTI
2º SUPLENTE: VALDENIR
DOS SANTOS MENEZES
3º SUPLENTE: MIGUEL DA
CUNHA GONÇALVES
PRADO

Torna público que requereu à Secretaria Municipal do
Meio Ambiente e Turismo - SEMATUR a Alteração da Licença Ambiental Simplificada nº 2014-016/TEC/LS-006
para a inclusão da atividade de beneficiamento de cascalho, localizada no Município de Santa Rita de Cássia,
na Chácara Agua Viva, Zona Rural, nas coordenadas
geográficas 11º 00 ‘49”,712 S/44º 28’42”,894 W.

Foi determinado o cumprimento das exigências contidas
nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMATUR.

ABANDONO DE EMPREGO
“SÃO PEDRO MATÉRIAS PARA CONSTRUÇÃO – EIRELI, Nome Fantasia: Comercial São Pedro, estabelecida na Travessa Tancredo Neves, n° 118, Centro,
Buritirama-BA, inscrita do CNPJ: 03.281.231/0001-09,
convoca o Sr. Sebastião dos Santos, portador da CTPS
n° 046148, Serie 00006-BA, a comparecer no endereço
citado no prazo de 48H (quarenta e oito horas), caracterizando abandono de emprego, ensejando a justa causa
do seu contrato de trabalho, conforme dispõe o art. 482,
letra i da CLT.”

NOTA

Prefeitura de Barreiras tem as
contas do exercício de 2017
aprovadas pelo Tribunal de
Contas dos Municípios
A Prefeitura de Barreiras
obteve aprovação das contas
relativas ao exercício financeiro de 2017, sob a gestão
do prefeito Zito Barbosa, pelo
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia –
TCM. O documento publicado
no dia 26 de outubro traz a
avaliação do tribunal sobre o
uso dos recursos públicos, as
arrecadações e despesas.
No parecer do TCM ficou
demonstrado o esforço da
atual gestão na melhoria
das receitas públicas. O
parecer mostra que houve
incremento da arrecadação,
com base nas medidas administrativas adotadas pela
atual gestão. Segundo o
Procurador-geral do muni-

cípio, Dr. Túlio Viana, quanto
ao requisito específico da
arrecadação, muitas foram
as medidas para evitar a caracterização de renúncia de
receitas, situação vivenciada pelas gestões anteriores,
segundo as análises pretéritas das contas municipais.
Dentre as ações adotadas
pela Procuradoria Geral é
fundamental destacar a implantação do Núcleo de Execuções Fiscais, bem como
a realização do mutirão de
conciliação de processos de
execução fiscal, em parceria
com o Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia, por meio
de uma modalidade especial de refinanciamento de
dívidas tributárias.

Nota de agradecimento ao
Hospital Eurico Dutra
JAYME MODESTO
Sempre fugi de ambiente
hospitalar, por achar pavoroso, evidentemente movido
pelo medo, mas diante de algumas circunstâncias que a
vida nos impõe, tive que me
submeter a duas cirurgias, foi
uma experiência importante
até para me redimir do pavor
a este ambiente.
E é exatamente por esta razão que, venho através desta
nota externar o meu sincero
agradecimento aos profissionais do centro cirúrgico, enfermaria e setor de curativos
do Hospital Municipal Eurico
Dutra, pelo excelente atendimento proporcionado a mim,
durante o período em que
estive hospitalizado nesta
unidade de saúde, principalmente aos profissionais da
enfermaria pós-operatório,
médicos e enfermeiras.
É incontestável o profissionalismo e presteza para com
todos os pacientes do setor,
ao realizarem muito além de
suas obrigações técnicas e
demostrarem empatia e dedicação por todos eles. Presteza
notada em todos os procedimentos executados com todos os que ali são atendidos.
Por meio desse curto período de convivência, constatei
que o tão sonhado “Serviço
Público” de qualidade é real
e é possível quando se tem
profissionais comprometidos
com o bem-estar do próximo,
que minimizam as dificul-

dades, que aliviam as dores
e curam as feridas da alma.
E que mesmo não vencendo
todas as batalhas, continuam
lutando para salvar vidas.
Foi o que constatei in loco
no Hospital Municipal Eurico
Dutra, uma equipe de profissionais da saúde dessa natureza.
Como foram profissionais,
e mais que isso, solidários
com todas as situações, eu
não poderia deixar de agradecer a cada um pelo zelo que
tiveram por mim. Não canso
de externar minha gratidão e
reconhecimento pelos serviços prestados com tamanha
humanidade: O meu MUITO
OBRIGADO!
E aqui faço questão de
nominar as pessoas que tão
bem representam e fazem a
diferença na saúde pública de
Barreiras.
Cirurgião – Dr. Ramon;
Anestesista – Dr. Osvaldo;
Técnico de enfermagem –
Nelcivan, Lucicleide, Valneir,
Sonha, Paulo, Marilde, Graciene, Alessandra, Naires,
Lucélia e Sandra; Instrumentador – Bete; Enfermeiros
– Thayana, Dayane e Ana
Paula; Higienização – Dilene; Maqueiro – Pablo; Técnico
CME – Jaciane e Noelia; Recepção – Ailton e Girlena.
Parabenizar o Diretor Dr.
Rodrigo Melo e a Diretora
administrativa Helene Luiza
Crusoé pela excelência da
equipe que comandam.
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BREJOLÂNDIA

Uma nova história, um
novo momento
Em Brejolândia, o prefeito Gilmar Ribeiro, comandou no mês de outubro, uma verdadeira maratona de
inaugurações de obras executadas por sua gestão nos vários setores da administração.
FOTOS: JORNAL O PORTO

Texto: Jayme Modesto

U

ma verdadeira maratona de
inaugurações aconteceu no dia
1º de outubro em Brejolândia,
no Oeste da Bahia. A programação
teve início com a entrega das novas
instalações da sede do Poder Executivo Municipal, na Praça Alpiniano
José Alves, totalmente reformada.
A sede do Poder Executivo passou
por uma completa reforma e ampliação, com a construção de mais quatro salas, troca do telhado, remoção
de paredes, implantação de novo
piso, pintura, instalação de painéis,
ampliação do gabinete e aquisição
móveis para o gabinete e também
secretarias.
OBRAS INAUGURADAS
O Centro de especialidades odontológica (CEO) – Passará a ter atendimento diário em periodontia,
ortodontia, cirurgia, endodontia,
implantes dentários, diagnóstico de
câncer de boca e prótese. O Centro
de Especialidades Odontológica recebeu o nome de Maridalva de Jesus
Oliveira Xavier (Dorinha), uma homenagem a ex–secretária da Saúde
do município que faleceu em 2016, a
cerimonia contou com a presença do
viúvo Flauser Xavier e da filha Yara
Xavier.
PSF José Irio de Souza – Passará
a prestar atendimento na atenção
básica e odontológica para a população referenciada na área. Também
foi uma homenagem ao ex-vereador
José Irio que faleceu em 2014. Familiares do ex-vereador marcaram presença no ato inaugural.
Hospital Nivaldo Severo de Oliveira – O hospital passou por uma
reforma completa na estrutura física da unidade, que a partir de agora passa a atender com serviços de
urgência e emergência, exames laboratoriais, cirurgia geral, eletrocardiograma, ultrassonografia e Raio-X.
A denominação do hospital, de Nivaldo Severo de Oliveira, também, foi
uma homenagem ao pai do médico
e ex-prefeito de Brejolândia, Dr. Arlindo Gonçalves. O descerramento
da placa inaugural contou com a
presença da viúva Domingas Gonçalves de Oliveira e do médico Arlindo
Gonçalves e familiares. Dr. Arlindo é
o atual vice-prefeito de Brejolândia.
Estádio Municipal Antônio Martins Coelho – O Estádio Municipal foi
edificado no governo do ex-prefeito
Adail Xavier, passou por uma ampla
e moderna reforma, adequando-o a
atual exigências do esporte amador.
A obra contou com a construção
de vestiários masculino e feminino e
arbitragem, alambrado, recebeu grama natural tamanho oficial, área de
convivência, bilheterias, arquibancadas, sistema de irrigação automática, pintura, construção de bancos
reserva, reforma do muro de fechamento e estacionamento.
O prefeito Gilmar Ribeiro destacou
a satisfação e orgulho de entregar
estes equipamentos públicos a comunidade, que há anos lutaram por

estas conquistas.
Desde o início de sua primeira
gestão, o prefeito Gilmar Ribeiro implantou um ritmo intenso com ações
importantes em todas as localidades
do município, transformando Brejolândia em um grande canteiro de
obras.
São várias intervenções de grande
e médio porte que vem beneficiando de forma efetiva a população do
município como um todo. Conforme
a população, nunca Brejolândia teve
tantas obras públicas acontecendo
ao mesmo tempo, em áreas de grande importância como saúde, educação, infraestrutura, social e recuperação de vias, entre outras.
As intervenções promovem mais
qualidade de vida para os moradores,
tanto da zona rural como da sede.
Melhor atendimento, sustentabili-

dade, responsabilidade na gestão,
inovação com desenvolvimento assim construindo uma cidade preparada para o futuro. De acordo com o
gestor, algumas ações são realizadas
com investimentos do próprio município e outras foram viabilizadas
por meio de convênios e de emendas
parlamentares.
Em entrevista exclusiva à reportagem do Jornal Gazeta do Oeste,
o prefeito Mazim reafirmou seu
compromisso em continuar priorizando ações que venham contribuir
com o desenvolvimento sustentável
do município. “O nosso objetivo foi
colocado em prática, aquilo que
prometemos fazer por Brejolândia,
desde a eleição de 2012, quando na
campanha o nosso slogan foi “Brejolândia só muda se Você mudar”,
a população acreditou, nos confiou

a direção do município, agora já no
segundo mandato, estamos fazendo
a nossa parte, colocando em prática o nosso plano de governo e é
justamente o que vem acontecendo
desde 2013, a cidade vem se transformando e não é atoa que população fez valer na eleição de 2016, me
confiando mais quatro anos. Portanto hoje, estamos inaugurando
cinco obras, mais nesse momento
o municípios está entregando dez
obras em toda a extensão territorial
do município e minha meta é essa,
até o final do mandato em 2020 eu
tenho muitas obras ainda para realizar, muitas com recursos próprios
e outras com emenda parlamentar”,
destacou o prefeito.
Mazim diz que o sentimento é de
dever cumprido. “Claro que a população de Brejolândia pede muito

mais e o povo merece muito mais,
mas nem tudo conseguimos fazer da
forma que queremos, mas estamos
buscando com muita batalha fazer o
melhor por Brejolândia” frisou o gestor destacando ainda que são muitas
obras em andamento, com a expectativa de conseguir juntamente com
o governo Estadual e o Federal outras obras que o município precisa.
“Se eu não conseguir com ajuda dos
governos vamos buscar fazer com recursos próprios, como venho fazendo”, garantiu.
Na oportunidade, Mazim falou do
grande desafio do povo, em lutar por
um nome na eleição de 2020 e deixar a cidade em boas mãos e não da
forma que estava antes dele assumir.
“Me preocupa a não continuidade desse trabalho porque tudo que
foi feito pode ir por água abaixo, da
mesma forma que eu encontrei Brejolândia em 2013, isso é preocupante mas é para a população fazer valer
a ideia de continuar Brejolândia por
dias melhores”.
O secretario de Saúde de Brejolândia, Charles Pereiras, também
falou da alegria em inaugurar tantas
obras. “Para mim é um prazer enorme estar aqui inaugurando essas
obras, chegamos aqui a alguns anos
e identificamos a necessidade de fazer um trabalho para diminuir o sofrimento do povo. Esse hospital dará
ao cidadão a comodidade necessária
para ele e a família as informações e
atendimento que precisam, a partir
de agora o povo de Brejolândia passa
a usar esse equipamento de saúde
com mais condições de atendimento,
isso é muito importante”.
O presidente da câmara de vereadores, vereador José Alves de Castro
(Zé Goiás), também falou da importância das obras inauguradas.
“Brejolândia está vivendo um momento histórico com a reinauguração desses equipamentos, como hospital, a reinauguração da prefeitura
que há mais de 50 anos não recebia
uma reforma, mais um posto de saúde, o estádio de futebol que é muito
importante para os jovens da nossa
cidade, tudo isso é motivo de orgulho para todos nós brejolandenses.
No entanto, queremos parabenizar o
prefeito Mazim por estar promovendo estes avanços em nosso município”, disse o presidente destacando a
parceria com o executivo municipal.
“Tudo que vemos hoje aqui é fruto
dessa parceria e harmonia entre todos, embora tenha oposição mais
são todos responsáveis, inclusive
essa semana aprovamos projetos
importantes para construirmos mais
obras para o município, como: uma
quadra de esportes e a ampliação
de uma escola e é essa parceria que
vem trazendo os benefícios para Brejolândia”.
Segundo o presidente, para os
próximos dois anos há uma boa perspectiva, em realizar obras e projetos
que já estão em andamento, com a
certeza que até o final do mandato
de Mazim, muitas obras importantes
vão ser inauguradas em Brejolândia.
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SÃO FÉLIX DO CORIBE

Prefeito entrega nova
sede do poder executivo
Prefeitura inaugura nova sede com grande festa. Nova
estrutura possibilita melhor atendimento ao cidadão de São
Félix do Coribe, no Oeste do estado

Cheilla Gobi

A

nova sede da Prefeitura de São
Félix do Coribe, no Oeste da
Bahia foi inaugurada no dia 01
de novembro pelo prefeito Chepa
Ribeiro e contou com a participação
expressiva da população do município, vereadores e servidores. A nova
sede está localizada na antiga Escola Raulino Queiroz. Conforme o
chefe do executivo, a obra tem como
foco a melhoria no atendimento ao
cidadão, ao oferecer melhor localização e estrutura.
O prédio abriga, além do gabinete
do prefeito, a Procuradoria, Contabilidade, RH, Controladoria, departamentos de compras e licitação, Setor
de patrimônio e setor de publicação,
almoxarifado documental, coordenadoria de limpeza pública, Secretaria de Administração e Educação,
além do pavilhão da Bandeira.
Na solenidade de inauguração, o
gestor municipal destacou o compromisso do poder público, possibilitando importantes avanços na
gestão, e afirmou ainda, que a nova

sede vem para confirmar esse compromisso, ao possibilitar melhor
atendimento ao cidadão e ao mesmo tempo, garantindo ao servidor
um bom ambiente de trabalho. Enfatizou ainda a importância da nova
estrutura, que garantirá avanços na
prestação dos serviços à população.
“Um feito que esperou 29 anos
para se realizar e nós que carregamos o lema " A MUDANÇA EM NOSSAS MÃOS" conseguimos esse feito
histórico. Uma edificação que trará
identidade a cidade e fortalecerá a
ideia de pertencimento a todos os
moradores do município”, destacou
Chepa.
Na oportunidade, o prefeito agradeceu a equipe que trabalhou na
construção da sede e falou do que
pretende realizar nos próximos meses. “Quero agradecer a esses homens que desenvolveram um ótimo
trabalho, com muito respeito e amor.
Quero dizer que São Félix está sendo reconstruído. Quando nós colocamos o nosso nome a disposição
do povo, vocês fizeram a escolha,
talvez muitos achavam que o mu-

nicípio não teria muito a ser feito,
mas nós já havíamos percebido que
o município precisava de muito a
ser feito. Estamos entregando essa
nova sede, e não vamos parar por
aqui, vamos entregar ainda a Praça
do Forró, que será a melhor do Oeste da Bahia. O colégio também logo
será entregue para a população, Palácio do Saber e garanto que será
a melhor escola municipal do estado da Bahia. Já fizemos estradas e
vamos fazer mais, vamos entregar
cinco quadras poliesportivas nas
comunidades da zona rural, torres
de celular para seis comunidades e
também a Rodoviária do município.
Aguardem por grandes conquistas
em nosso município que caminha
para o desenvolvimento”, garantiu
Chepa pedindo o apoio da população. “Peço a todos que continuem
assim, me incentivando, me apoiando, prestigiando os nossos eventos”.
Para a entrega da sede da Prefeitura, a administração preparou uma
grande festa com apresentações de
fanfarra, religiosos e shows com artistas da terra.

FOTOS: ASCOM

Prefeito Chepa Ribeiro entrega obra da nova sede e garante mais
investimentos

SÃO DESIDÉRIO

Prefeitura entrega mais 12 casas populares
Nessa segunda etapa, a Prefeitura por meio do Programa Casa Bela da Secretaria de Assistência Social
(SAS) beneficiou 12 famílias nas comunidades de Cocal, Poldas e Cetais.
Ana Lúcia Souza

A

tarde do dia 22 de outubro não
foi um dia qualquer para dona
Marinalva Machado de Barros.
Aos 66 anos a aposentada, moradora do povoado de Cocal, a cerca
de 30 km da sede de São Desidério,
recebeu das mãos do prefeito Zé
Carlos a chave da casa própria. Ela
faz parte de uma das 12 famílias
contempladas nessa segunda etapa,
pela Prefeitura Municipal por meio
do Programa Casa Bela da Secretaria de Assistência Social (SAS).
“Moro aqui há 12 anos. Do jeito
que estava era sofrimento, minha
casa de adobe e ainda mais nesse

período que começa a chover, a gente não tinha segurança nenhuma.
Agradeço a Deus e ao prefeito Zé
Carlos que olhou para mim e me deu
essa casa. Hoje sou feliz”, declarou
Marinalva.
De casa em casa, na localidade de
Poldas, o prefeito Zé Carlos acompanhado de secretários de governo
e vereadores entregaram as chaves
de seis casas populares. “Nesse momento estou muito alegre, pois não
teria condições de construir uma
casa tão bonita assim e graças a
essa gestão e ao bom prefeito que
temos esse sonho é realidade”, relatou Adinalva Maria de Jesus.
Na comunidade de Cetais foram

cinco casas entregues para as famílias como a de Eleny Pereira de Souza. Mãe de três filhos, e à espera do
quarto, ela agora, terá mais motivos
para comemorar. “Estou muito feliz
porque vou ter meu filho numa casa
nova, com mais conforto, muito melhor do que antes, na casa de adobe
com telhado de palha, era sofrimento
demais”, comentou a dona de casa.
“Um dia de muita alegria para as
comunidades de Cocal, Poldas e
Cetais e para nossa gestão. É uma
satisfação muito grande entregar
casas populares e mais dignidade a
essas 12 famílias carentes do nosso
município”, concluiu o prefeito Zé
Carlos.

12 famílias foram contempladas nessa segunda etapa
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LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

Oziel Oliveira fala sobre
atuação da gestão municipal
Orçamento/Planejamento, Educação, Saúde, Cultura e Esporte, Segurança e Trânsito são alguns
dos assuntos tratados pelo prefeito de Luís Eduardo Magalhães
FOTOS: CHEILLA GOBI

Entrevista coletiva com a imprensa regional

edital
Prefeito Oziel Oliveira

Cheilla Gobi

O

s primeiros anos do
mandato de Oziel Oliveira, à frente da Prefeitura
de Luís Eduardo Magalhães,
no Oeste da Bahia, tiveram
como destaques: as obras
concluídas e inauguradas,
bem como as que estão em
andamento no município e
as limitações orçamentárias
atribuídas a redução dos repasses de recursos federais.
O prefeito pontuou essas e
outras ações, como Orçamento/Planejamento, Educação,
Saúde, Cultura e Esporte, Segurança e Trânsito.
Na oportunidade, Oziel informou sobre a assinatura de
duas ordens de serviços para
construção de escolas no
bairro Vista Alegre e Sol do
Cerrado. As ordens de serviço
foram assinadas nos dias 27 e
28 de setembro, autorizando
a construção das duas escolas
municipais, com um investimento de mais de R$ 7,5 milhões.
“As novas escolas devem
garantir o ensino de qualidade e terão quadras cobertas
e serão bem estruturadas”,
disse o prefeito Oziel Oliveira
garantindo que essas escolas
são um compromisso firmado
com a população dos residenciais. “Além de diminuirmos
nosso gasto com o transporte
das crianças, agora elas poderão estudar perto das suas casas”, acrescentou o prefeito.
Segundo o gestor, são mais
de 40 escolas no município,
sendo que a maioria funciona
em galpões e prédios alugados gerando alto custo para o
município.
“Estamos trabalhando para
diminuir os gastos com aluguéis. Esse é o resultado de
um trabalho intenso de planejamento educacional que implantamos desde o ano passado e agora estamos obtendo
os resultados para beneficiar
a comunidade”, comentou o
prefeito Oziel Oliveira desta-

cando também que nessa primeira etapa de construção de
escolas, pretende edificar 15
novas escolas, inclusive retomando a construção inacabada da escola do Mimoso I na
Rua Rio Grande do Sul. “Meu
compromisso é construir 15
escolas municipais até o final
do meu mandato”, evidenciou.
Além dos investimentos
em educação, Oziel Oliveira
também comentou sobre as
inaugurações da nova sede
do SAMU localizada no bairro Mimoso I, da Praça Santo
Antônio no bairro Florais Léa
e da entrega dos contratos de
concessão de uso para os moradores das comunidades do
Assentamento Rio de Ondas.
Oziel avalizou também sobre a construção da Prefeitura na Praça dos Três Poderes.
Sobre a Zona Azul, o gestor
informou que entrará em discussão com entidades que
representam os comerciantes
para tratar sobre o projeto.
Outro assunto debatido foi
sobre as obras das passarelas,
que tem como objetivo melhorar a acessibilidade das pessoas, bem como o andamento
das obras da feira coberta do
Mimoso II, obras do Rio dos
Cachorros,
infraestrutura,
das ruas no bairro Santa Cruz,
Floraes Léa e Mimoso I, a reforma do Estádio Municipal,
a instalação da vara especial
para atender diretamente as
famílias carentes.
O prefeito Oziel Oliveira,
ainda falou sobre o esforço
para garantir a segurança no
município, e também para garantir a valorização dos servidores, dentre outros assuntos.
O prefeito falou sobre o
avanço na Economia, destacando que Luís Eduardo Magalhães é a oitava economia
do estado. “Estamos trabalhando com responsabilidade
e planejamento, para que o
nosso município cresça cada
dia mais, dando melhores
condições de vida para a nossa população”, disse Oziel.
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TABOCAS DO BREJO VELHO

Gestão de resultados,
sinônimo de
desenvolvimento

Jayme Modesto

U

ma boa gestão é aquela
que alcança resultados,
que procura atender às
demandas, aos interesses e
às expectativas dos cidadãos,
demonstrando com clareza
quais são os objetivos e metas propostos pela administração. O que caracteriza uma
gestão de resultados não é
apenas formular ações que
satisfaçam às expectativas
dos munícipes e dos serviços
públicos, mas também alinhar um conjunto de políticas, programas e projetos que
efetivamente promovam o desenvolvimento do município.
Desde que assumiu a gestão do município de Tabocas
do Brejo Velho, em janeiro

de 2013, o prefeito Humberto Pereira adotou um modelo
de gestão empresarial, Beto
tomou posse com um grande
desafio de colocar as contas
do município em dia e resolver graves problemas da gestão anterior, como as dívidas,
sucateamento da frota e problemas estruturais. O gestor
adotou um sistema de economicidade, planejamento e
foco nas ações. “A busca pela
excelência na gestão municipal de Tabocas, tem sido um
de nossos principais objetivos,
como forma de otimizar recursos, obter melhores resultados
e atender bem o cidadão”.
Preocupado com a melhoria
da qualidade de vida da população, Beto afirmou que o objetivo da gestão é aumentar a

expectativa de vida, melhorar
a renda das pessoas e ampliar
o tempo médio de escolarização. Sobre o desenvolvimento
sustentável, o prefeito falou
que o objetivo foi desde início estimular o crescimento
econômico, tornar a gestão
pública eficaz e transparente,
realizar parcerias, preservar o
meio ambiente e qualificar a
infraestrutura da cidade.
Para que todas as metas estabelecidas aconteçam e não
fossem consideradas apenas
“promessas”, Beto explicou
que implantou o modelo de governança empresarial, que tornou um esteio de sua gestão.
“O nosso princípio de governar tem demonstrado de
forma muita clara um modelo
de gestão pública comprome-

tida, eficiente e que busca
os maiores resultados com o
menor dispêndio possível”,
destacou Beto.
Beto ressaltou ainda o
apoio da população ao seu
governo e comprometimento
de sua equipe de colaboradores que tem feito à diferença.
“Nós só temos a agradecer
com todo carinho, respeito, a
confiança e aprovação ao nosso governo. Queremos acreditar que a economia possa
crescer no próximo ano, para
que possamos fazer cada vez
mais pelo município de Tabocas, sempre com o propósito
de oferecer qualidade de vida a
nossa população. Nosso comprometimento só se renova e
temos fé de que vamos concretizar os nossos objetivos. Obri-

FOTOS: ASCOM

gado mais uma vez a todos pelo
apoio e desejamos que 2019
seja um ano de muitas realiza-

ções, na saúde educação e no
social, precisamos de muita fé
e união entre os taboquenses”.

DESTAQUE NACIONAL
O município de Tabocas é destaque no cenário nacional. Com a entrada em operação dos parques
solar Ituverava e Novo Horizonte, de 103 MW, implantado no município, com investimento de U$$
110 milhões na construção do parque, que irá produzir 220 GWh por ano, com 330 mil painéis. Vale
ressaltar que, os parques Ituverava e Novo Horizonte, têm 11 sub parque cada um, mas apenas
três sub parques do Novo Horizonte estão em operação.
Toda essa estrutura causou uma revolução incalculável em Tabocas, o que representa um novo marco
para a história do município.
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Oeste sai fortalecido com o
resultado das eleições de 2018
A vitória de Jusmari Oliveira, Carlos Tito e Antônio Henrique Junior, fortalece a representatividade da
região Oeste na Assembleia Legislativo do Estado e na Câmara Federal.

Carlos Tito, eleito deputado federal
Jayme Modesto

O

s eleitores baianos elegeram,
no dia 07 de outubro, os 63 deputados estaduais para compor
o novo mandato na Assembleia Legislativa (Alba), a partir de janeiro de
2019, destes, dois são representantes
do Oeste da Bahia, Jusmari Oliveira e
Antonio Henrique Junior. O Oeste da
Bahia terá também um representante
na Câmara Federal, o deputado eleito
Carlos Tito.
A eleição dos candidatos da re-

Jusmari Oliveira, eleita deputada estadual
gião, para a Assembleia Legislativa
Estadual e também para a Câmara
dos Deputados, em Brasília, traz
mais representatividade aos municípios do Oeste, fortalecendo e
criando um novo canal de acesso ao
governo Estadual e Federal.
É inegável a importância de eleger
representantes locais, pois a região
passa a ter mais representatividade
nas duas instâncias do Poder Legislativo, o que fortalece, em tese, o acesso
aos recursos e programas das esferas
superiores de governo. Quando a re-

gião tem um deputado local, ela tem
um representante que conhece bem
os municípios e suas demandas. Estes
deputados saberão melhor quais são
as necessidades da população para
buscar verbas e investimentos.
Especialmente se tratando de parlamentares como Jusmari Oliveira
eleita deputada estadual, Antonio
Henrique Junior também deputado
estadual e Carlos Tito eleito deputado
federal, pela experiência e conhecimento dos problemas da região.
Jusmari é uma veterana experiente

Antonio Henrique Junior, reeleito deputado estadual
e competente, bem articulada e com
bom trânsito no governo do estado e
que sempre lutou em defesa da região. Nesta eleição, a deputada eleita
pelo PSD obteve 66.318 votos.
Antônio Henrique Junior, nestes
quatro anos já pontua como um grande
parlamentar e representante da região
e de acordo com o número expressivo
de votos fez um excelente trabalho,
especialmente focando na agricultura
familiar. Antônio Henrique Jr reeleito
pelo PP obteve 66.754 votos.
Carlos Tito, além de representar o

novo na política regional, vem com
uma bagagem de três mandatos
como vereador em Barreiras, presidente da Câmara por dois mandatos,
– sinalizados como duas excelentes
gestões. Competente e muito bem
articulado politicamente falando, o
deputado federal eleito, Tito (AVANTE), obteve 48.899 votos.
Em nome da equipe do Jornal Gazeta do Oeste, parabenizamos os
eleitos pela brilhante vitória e desejamos sucesso absoluto nestes próximos quatro anos.

Indicação de Antonio Henrique Júnior, ronda
Maria da Penha é inaugurada em Barreiras
A nova sede da Ronda Maria da Penha está localizada no bairro Renato Gonçalves
Ascom do deputado

A

inauguração da sede da Ronda
Maria da Penha, ocorrida no dia
18 de outubro, em Barreiras, é o
resultado de mais uma indicação do
deputado estadual Antonio Henrique Júnior ao governador Rui Costa.
Na solenidade, o secretário de segurança pública da Bahia, Maurício
Barbosa, disse que o empoderamento das mulheres é instrumento fundamental para evitar que os jovens
se envolvam com o crime, devido à
atuação das mães na formação familiar.
Situada no bairro Renato Gonçalves, a nova sede da Ronda Maria
da Penha, comandada pela Tenente
Nina Marques, conta com 13 policiais militares e viaturas específicas

para a realização das rondas nos
bairros da cidade. Além de contar
com o espaço físico apropriado para
o desenvolvimento da atividade policial, a unidade tem profissionais capacitados e viatura específica para
as abordagens.
“Solicitamos a instalação da Ronda Maria da Penha em Barreiras porque queremos uma sociedade justa,
e isso só pode ser alcançado com a
mulher sendo respeitada e bem cuidada por todos”, declarou o deputado Antonio Henrique Júnior, de Salvador, por telefone. Devido à extensa
agenda de compromissos que o parlamentar cumpre na capital baiana
nesta data, ele foi representado em
diversos eventos de entrega de instalações policiais pelo assessor Francisco Vitória.
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“IREI SURPREENDER POSITIVA
DIZ O DEPUTADO FEDER

Carlos Tito foi eleito deputado
48.899 votos e garante trabal
Cheilla Gobi

C

om quatro mandatos como vereador, duas vezes presidente
da Câmara de Vereadores de
Barreiras, no Oeste da Bahia e, candidato a prefeito em 2016, obtendo
mais de 17 mil votos, Carlos Tito foi
eleito deputado federal nessas eleições de 2018 com 48.899 votos, e assume em 1º de janeiro uma cadeira
na Câmara dos Deputados.
Bacharel em Direito, e impulsionado pelo desejo de renovação e ainda
fortalecido pelo apelo da sociedade
de não votar em candidatos paraquedistas, Tito se elegeu com uma
campanha fortemente baseada nos
ideais de renovação clamados pelo
eleitorado oestino.
Candidato a deputado federal pelo
AVANTE, o ex-vereador Carlos Tito
foi o deputado mais votado em Barreiras, uma marca histórica nunca
alcançada por nenhum outro, só em
Barreiras, Tito conseguiu mais de 33
mil, a melhor marca da história.
Como vereador, destacou-se com
vários projetos polêmicos, entre estes, - o que extraía a Embasa do controle do sistema de abastecimento
de água e esgoto da cidade de Barreiras. A transparência e publicidade
dos atos do legislativo também foi
uma marca de sua gestão. Mas se
notabilizou mesmo na política, com
a implantação da TV Câmara, - emissora que deu e vem dando uma nova
dinâmica ao legislativo municipal,
bem como a fundação da Rádio Comunitária, ambas implantadas na
sua gestão juntamente com a Mesa
Diretora e os demais vereadores.
Durante entrevista exclusiva para

o apresentador do programa Encontro Marcado, da TV Câmara, Jayme
Modesto, o deputado eleito falou de
seus projetos e realizações na Câmara Federal. Tito iniciou sua fala destacando que há mais de quatro anos
o Oeste não elegia um deputado federal, morador da região. “Em janeiro de 2017, o governador Rui Costa
me convidou para ser candidato e fui
o único morador de uma das cidades
da região, aceitei o desafio incentivado pelos nossos amigos, lideranças de Barreiras e do Oeste e com a
generosidade da população conquistamos 48.899 votos”, disse Tito.
Conforme o deputado eleito, a
sua candidatura teve o propósito de
ocupar essa lacuna política para que
Barreiras e o Oeste da Bahia voltassem a ter um mandato de deputado
federal. “A população entendeu que
o Oeste tem potencial para eleger
pelo menos três deputados federais
a cada eleição e pelo menos cinco estaduais. Estarei em Brasília
buscando recursos, convênios e investimentos para todo o país, especialmente para os 35 municípios do
oeste”.

“É meu compromisso
e responsabilidade
servir ao nosso
Estado, a região e
nosso município.
Eu irei surpreender
positivamente a
nossa sociedade,
estou disposto
a trabalhar com
muita determinação
para honrar cada
voto recebido com
muita dedicação e
transparência”.
Carlos Tito

Questionado sobre o apoio recebido dos prefeitos da região, Tito
afirmou que não teve apoio algum.
“Dos trinta e cinco prefeitos da região, nenhum me apoiou diretamente e eu respeito porque ao se
eleger ele assume um compromisso
partidário. Quando aceitei o desafio
já sabia que enfrentaria grandes dificuldades, mas entendo e respeito
as regras eleitorais. E agora eleito
serei o federal dos 35 municípios do
oeste, independente de ter contado
com o apoio ou não. De modo que
serei o deputado federal de todos os
prefeitos dos municípios do Oeste.
Precisamos levar a disputa ideológica, a partidária e a disputa política
eleitoral até o dia da eleição, a partir
daí os eleitos precisam dar as mãos e
governar em favor de toda a população e é isso que faremos, colocando
a partir de agora o nosso mandato

Visitas nas comunidades

a disposição de todos os municípios
e vamos debater juntos as soluções
para os problemas que a população
que vive nos municípios enfrenta a
cada dia”, ressaltou.
Entre suas propostas está a de desempenhar um mandato compartilhado, em que as decisões são debatidas entre representantes de várias
instituições e sociedade civil organizada. “Entendo que tem muito a ser
feito. Iremos dialogar com a Câmara
de Vereadores, as prefeituras municipais, a sociedade civil organizada
para que consigamos avançar de
forma acelerada conquistando importantes avanços para a nossa região. Nosso intuito é conquistar importantes projetos e fazer com que o
governo federal e governo estadual
tenham olhares cada vez mais especiais para a Bahia e principalmente
para o Oeste”.
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AMENTE A NOSSA SOCIEDADE”,
RAL ELEITO CARLOS TITO

federal nessas eleições de 2018 com
lhar muito pelo o Oeste da Bahia
FOTOS: ASCOM

melhoraria a receita, e já existe um
debater permanente na Câmara dos
Deputados”, explicou.

Entrevista ao Programa Encontro Marcado com Jayme Modesto

Tito que iniciou seus trabalhos
sociais no bairro aonde mora, Vila
Brasil, conta que desde muito cedo
acompanhava e ajudava seus pais
a desenvolver atividades comunitárias na comunidade e revela que
ser deputado federal não estava em
seus planos. “Passei a atuar na associação de moradores, fundei a rádio
comunitária Nova FM, me candidatei
vereador e fui eleito por quatro mandatos e me candidatei ao cargo de
prefeito em 2016, mas confesso que
não estava em meus planos concorrer uma cadeira na Câmara Federal”.
Tito destacou ainda que nessas
eleições houve um sentimento de
mudança no país. “Essa eleição de

2018 foi mais uma demonstração
clara da necessidade da mudança, da moralização da política e da
transparência. A renovação foi grande tanto no Senado Federal como na
Câmara dos deputados e também a
nível estadual na assembleia legislativa”.
Tito garante fazer uma boa política, com o desejo de ser um instrumento de mudança, levando as
ideias, e as propostas. “Precisamos
dá o exemplo para poder objetivamente arrastar as multidões sempre
na direção do bem comum, de poder
servir as pessoas fazendo cada vez
mais e melhor pela sociedade. Precisamos fazer uma política pautada na

seriedade, no diálogo com a comunidade. E agora todos sabem que a
região tem representantes, e que se
todos unirem força para trabalhar de
forma competente pela sua comunidade a região irá se desenvolver muito rapidamente”, disse Carlos Tito.
Durante a entrevista, Tito fez questão de frisar também sobre o Pacto
Federativo. “Entendemos que, 70%
do orçamento estar nas mãos do
governo federal e o restante precisa
ser disputado por 26 estados, distrito
federal, e mais de cinco mil municípios. Portanto é preciso ter um deputado em Brasília para lutar pelos
interesses dos municípios do oeste
e de toda a Bahia e um novo pacto

DURANTE A CAMPANHA
Durante a caminhada, Tito conta que visitou várias comunidades
de diferentes municípios de todo o
Oeste da Bahia e lembra-se das dificuldades e sofrimento que muitos
ainda passam, principalmente com a
falta de água potável e saneamento
básico.
“Tive a oportunidade de fazer a
minha primeira campanha regional
e me deparar com muita pobreza. Fala-se muito que Barreiras é a capital
do Oeste da Bahia, Luís Eduardo a
capital do agronegócio, Formosa do
Rio Preto grande produtor rural e São
Desidério que possui o maior PIB do
Brasil e o que a gente mais encontra
nesses mesmos municípios e outros
municípios do Vale – muita pobreza.
Falta de água potável, falta de saneamento básico, falta segurança, falta
de geração de emprego, e a gente se
convence a cada momento de que as

soluções para os graves e históricos
problemas existentes em nosso país
estão todas aí, basta que os políticos
busquem as soluções”.
Tito afirma que todas as iniciativas
sempre foram e continuarão sendo
para o desenvolvimento econômico
e social, independente de qualquer
diferença política com qualquer um
que seja. “Eu quero ser um aliado e
parceiro do povo de Barreiras e do
Oeste para trazer coisas boas para
a região e não criar qualquer tipo
de empecilho ou dificuldade. É meu
compromisso e responsabilidade
servir ao nosso Estado, a região e
nosso município. Eu irei surpreender
positivamente a nossa sociedade,
estou disposto a trabalhar com muita determinação para honrar cada
voto recebido com muita dedicação e
transparência”, finalizou o deputado
eleito.
Após a eleição, Tito faz questão de
visitar novamente todos os 35 municípios, agradecendo o apoio que teve
e dizer que o mandato conquistado
pertence a cada munícipe.

FOTOS: REPRODUÇÃO
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BARREIRAS

Câmara de Vereadores moderniza gestão
com resgate a história da edilidade
O presidente Gilson Rodrigues vem conduzindo os trabalhos com determinação e força
FOTOS: ASCOM E ARQUIVO GAZETA DO OESTE

Jayme Modesto

H

á quase dois anos à frente da
presidência do legislativo municipal barreirense, o vereador
Gilson Rodrigues pode se sentir com
o dever quase cumprido para o fim
deste mandato. Apesar dos embates e problemas de ordem política
que passou o Poder Legislativo local
nestes dois anos, o presidente Gilson vem conduzindo os trabalhos
com determinação e uma força que
não vem da sua estatura, mas, sim,
de um compromisso firmado com a
população de Barreiras no momento de sua eleição para presidente da
Mesa Diretora da Câmara Municipal,
para fazer uma gestão transparente
e com zelo na aplicação dos recursos
públicos.
O jovem presidente da Câmara é
um visionário de pulso firme e às vezes moderado e conciliador, tem agido com bom senso e determinação
na condução dos trabalhos da Mesa
Diretora.
O trabalho do presidente Gilson
pode ser notado em diferentes vertentes, do plano financeiro – com
a adoção de medidas saneadoras
das contas do Poder Legislativo, a
adoção de uma pauta de trabalhos
propositiva, com foco em propostas
e projetos de interesse do cidadão.
A transparência administrativa também tem sido uma de suas marcas.
Também se destacou no trabalho
de resgate da história do legislativo
municipal e a dinâmica que implantou para impulsionar a programação da TV Câmara, hoje sintonizada
através do canal 4.3. “A TV Câmara
é um marco na trajetória da Câmara de Barreiras, fortalece o trabalho
dos vereadores e abre um canal de
diálogo direto com a sociedade”,
disse o presidente Gilson Rodrigues
em entrevista ao programa Encontro
Marcado.
Com a autorização definitiva pela
Anatel para o funcionamento da TV
Câmara, a Mesa Diretora da Câmara reestruturou o canal, elaborando
uma nova grade de programação
abrindo as portas para o fortalecimento e promoção dos artistas da
terra, possibilitando a divulgação
do seu trabalho e levando entretenimento ao cidadão, sobretudo àquele
de menor poder aquisitivo, que possa
ter uma boa opção de lazer, tornando

Presidente da Câmara, Gilson Rodrigues

Trabalho de resgate da história do legislativo municipal
a TV Câmara um patrimônio do povo
de Barreiras.
Paralelo, a todos esses avanços e
com ênfase na transparência, o presidente também tem se preocupado
com a valorização e qualificação dos
servidores da Casa, efetivos e comissionados, oferecendo capacitação e
implantando sistemas de gestão e
controle em todos os setores do legislativo municipal.
REFORMA NO PRÉDIO DO
LEGISLATIVO
Nessa gestão, o prédio do legislativo passou por uma ampla e completa

reforma na sua estrutura física com
diversas intervenções de melhoria
em todos os espaços, adequando-os
as exigências e demandas atuais,
assim melhorando o atendimento à
população.
O objetivo da Mesa Diretora, foi
tornar o espaço do Poder Legislativo
Municipal, cada vez mais democrático e receptivo, para isso, foram feitas as seguintes melhorias: revisão
e manutenção do telhado; troca de
piso; pintura interna e externa; troca
de luminárias, passando do sistema
convencional para Led, reparo de
todo o forro em gesso, substituição
de portas de madeira por vidro, reparo da pavimentação em bloquete da
área do estacionamento e melhoria
do sistema de esgotamento, além
da instalação de placas e testeiras
personalizadas para identificação
dos gabinetes e departamentos, e
instalação de galerias e painéis históricos.
A grande inovação da reforma é
perceptiva no Plenário Aroldo Cavalcante, onde foram feitas várias
mudanças, como a regularização do
piso, novo revestimento em carpete,
adequação das paredes para assentamento de revestimento em carpete,
construção de rampas para acessibilidade, reposicionamento das Tribunas para melhor diálogo entre os
vereadores e o público, cabeamento

para câmeras, revisão da sonorização, nova iluminação, investimento
na melhoria da climatização, aquisição de novas bancadas e placas de
identificação para os vereadores.
RESGATE A MEMÓRIA DO
LEGISLATIVO BARREIRENSE
Os memoriais, assim como os museus, são espaços que guardam e
apresentam pensamentos e acontecimentos que ganham corpo através
de imagens, cores, sons e formas.
São pontes que ligam e desligam
mundos, tempos, culturas e pessoas
diferentes. Neste contexto, a Câmara
Municipal de Barreiras, através da

atual Mesa Diretora, fez um trabalho
de resgate histórico, que tem como
objetivo contar a história da edilidade por meio de informações e pequena biografia dos Vereadores que
atuaram na Casa desde 1947.
A Câmara de Barreiras foi instituída em 1891, quando da emancipação do município, infelizmente neste
período de 127 anos, muitas informações se perderam, sendo possível
o resgate de alguns dados a partir de
1947.
Foram instalados vários painéis
contando a história da cidade. Ala
de gabinetes Dilson Alves Santana.
Todos os setores da casa são identificados. Galeria Onildo Andrade,
com os nomes dos vereadores das
legislaturas de 1947 a 2020. Galeria
de vereadores atuais, saguão Sabino
Dourado. Galeria Baltazarino Andrade, contendo os nomes dos ex-prefeitos. Galeria Antônio Balbino de
Carvalho, contendo os nomes dos
pioneiros. Ala de gabinete Antônio
Luiz Chaves. Galeria Antônio Siquera
Machado, atual mesa diretora. Galeria Arlete Wanderley Bueno, das
ex e atuais vereadoras e Galeria dos
ex-presidentes. Conforme conta o
presidente, também será confeccionada uma cartilha, contando toda a
história do legislativo.
Nos Arquivos da Câmara de Vereadores de Barreiras, estudantes
encontram fontes que garantirão a
construção do conhecimento sobre
os atos da Instituição.
De acordo com a assessora de imprensa do Legislativo, Silvana Costa,
a Câmara dispõe de ferramenta que
tem como objetivo auxiliar os funcionários da Câmara nas suas tarefas do dia a dia e, ao mesmo tempo,
organizar as informações da Casa e
disponibilizá-las para os cidadãos
pela internet.
Com o processo de informatização
o legislativo confere mais transparência, agilidade, ordenamento dos
trabalhos internos da Câmara, além
de maior acesso da população às informações de seu interesse. Através
da internet, ou através da TV Câmara,
onde o cidadão poderá acompanhar
o trabalho do seu vereador, verificar
leis e resoluções e acompanhar todo
trabalho do Legislativo.
O sistema já tem servido de modelo para iniciativas semelhantes em
órgãos públicos, devido às suas modernas e eficientes aplicações.

MESA DIRETORA
Gilson Rodrigues de Souza – Presidente
José Barbosa Pires Júnior – Vice-Presidente
Maria das Graças Melo do Espírito Santo – 1ª Secretária
Silma Rocha Alves – 2ª Secretária
Legislatura 2017/2020: Almaery Messias da Silveira, Antônio
Carlos de Almeida Matos, Antônio Eugenio Barboza, Bem-Hir Aires de Santana, Carlos Henrique Souza Costa, Cezar
Augusto Moreira de Souza, Eugênio de Araújo Fernandes,
Eurico Queiroz Filho, Francisco Bezerra Sobrinho, Hipólito
dos Passos de Deus, Izabel Rosa de Oliveira dos Santos,
João Felipe de Melo Lacerda, Marcos Reis Macedo Ramos,
Nereu Paulo Bertoli, Otoniel Nascimento Teixeira.
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Câmara aprova projetos que vão beneficiar
bairros com obras de infraestrutura
Ascom Câmara

D

urante a sessão do dia 23 de outubro, os vereadores aprovaram
os projetos 016 e 017/2018, de
autoria do Poder Executivo, que solicitou autorização do Legislativo para
que a Caixa Econômica Federal faça
análise de risco junto ao município
comprovando a capacidade de pagamento de valores a serem contratados para investimentos em obras de
infraestrutura.
A Câmara considerou as matérias importantes para a melhoria da
qualidade de vida da população que
espera ansiosa por serviços de infraestrutura, a exemplo dos moradores
dos bairros Santa Luzia, Morada da
Lua e Loteamento Rio Grande, que
vão ser beneficiados com obras de
drenagem, pavimentação e calçadas.
Este planejamento faz parte do projeto 017/2018 que será executado com
a quantia de R$ 21 milhões. O dinheiro servirá também para a elaboração
do Plano de Mobilidade Urbana.
Os recursos são disponibilizados
pelo Ministério das Cidades, via Caixa Econômica Federal, e a maioria
dos vereadores disse que a Câmara
estará sempre disposta a colaborar

com o desenvolvimento da cidade –
em prol de cada cidadão, e que os
projetos votados, vão alavancar o
crescimento do município. Os R$ 21
milhões que serão destinados aos
bairros Santa Luzia, Morada da Lua
e Loteamento Rio Grande tiveram a
aprovação de 17 vereadores, incluindo os votos dos vereadores Marcos
Reis e Nereu do Gás, da oposição.
Já o projeto 016/2018 pede a contratação de empréstimo no valor de
até R$ 70 milhões. É uma linha de
Financiamento à Infraestrutura e ao
Saneamento, destinada a obras de
pavimentação nova, recapeamento de vias e drenagem em bairros e
povoados, além da construção e recuperação de praças. A prefeitura
vai poder investir, após aprovação
da Caixa, aonde achar necessário. O
projeto 016/2018 foi aprovado por
14 votos a favor e 05 contra.
“A população quer ser beneficiada
com serviços e a Câmara não pode
ser empecilho para o desenvolvimento, como já dissemos. Os projetos vão levar não só qualidade de
vida, mas também vão gerar emprego e renda para a nossa sociedade,
o que também estamos precisando”,
disse o presidente Gilson Rodrigues.

Câmara de vereadores de Barreiras

Operação que reforça segurança a
produtores no Oeste foi lançada
Operação Safra intensifica ações de policiamento com o objetivo de prevenir e coibir roubos e golpes
FOTOS: JAYME MODESTO

Cheilla Gobi
COM INFORMAÇÕES AIBA

F

oi lançada, na manhã do dia 18
de outubro, na cidade de Barreiras, a 5ª edição da Operação Safra, no Oeste da Bahia. No período de
18 de outubro a 8 de abril de 2019,
ações preventivas e ostensivas estarão intensificadas em toda a região.
Com o início do plantio na região
se intensifica o tráfego de veículos
carregados com defensivos agrícolas, que são alvos de assaltantes,
devido ao elevado valor das cargas,
portanto o mês de outubro começa
com mais segurança.
As unidades territoriais 85ª CIPM e
Rondesp Oeste, e especializadas da
Polícia Militar – Grupamento Aéreo,
Companhia Independente de Policiamento Especializado e o Batalhão
de Polícia Rodoviária – passam a reforçar as visitas às fazendas produtoras e promovem o acompanhamento
das ações desempenhadas pelos
produtores.
A solenidade de implantação do
reforço no patrulhamento aconteceu
na Associação Barreirense Aerodesportiva (ABA), Hangar 8. “Há cinco
anos pensamos, junto com a comunidade do Oeste baiano, uma forma de
combater os furtos e roubos de quem
trabalha com a agricultura. Deu certo e hoje estamos aqui reafirmando

O secretário da Segurança Pública do Estado, Maurício Barbosa esteve presente Durante seis meses, o efetivo deve percorrer mais de mil propriedades rurais
esse trabalho integrado”, comentou
o secretário da Segurança Pública do
Estado, Maurício Barbosa.
O secretário lembrou ainda que, nos
últimos anos, cerca de R$ 13 milhões
foram investidos na região. “A Base
Avançada do Graer, erguida em parceria com a iniciativa privada, é uma
unidade que incrementa ainda mais

esta operação”, completou Barbosa.
Durante seis meses, o efetivo deve
percorrer mais de mil propriedades
rurais em 12 municípios do oeste
baiano. Na operação são utilizadas
viaturas e um helicóptero do agrupamento Aéreo da PMBA (GRAER), que
fica de prontidão em sua base para
decolar e fazer a varredura aérea,

caso seja necessário.
A Aiba apoia a Operação Safra na
parte logística, para que esses policiais, quando estiverem no campo,
tenham todo o amparo para a realização das ações.
“Com certeza houve uma diminuição acima de 90% da criminalidade
em propriedades rurais. Hoje esta-

mos lançando já a quinta edição e
depois dessa operação, praticamente não se houve mais falar em roubos nas fazendas. O objeto principal
é aumentar a guarnição nessa época, mas toda a região se beneficia
dessa ação não só os produtores”,
disse o vice-presidente da Aiba Luiz
Antônio Pradella.
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MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO

Prefeito Márcio
Mariano contabiliza
resultados positivos
e avanços na gestão
Município recebe trator e caminhão-pipa

Márcio classifica o balanço desses seis anos de
administração como positivo

Jayme Modesto

P

olíticas públicas implantadas
pela Prefeitura de Muquém do
São Francisco ao longo dos últimos seis anos deram uma nova cara
para a cidade. Foram atingidos marcos histórico nas áreas de educação,
saúde, social e infraestrutura, entre
outros setores.
Além da integração das políticas
públicas, determinada pelo prefeito
Márcio Mariano, a parceria com os
governos do estado e federal, através
dos deputados que representam o
município, está entre os fatores para
as melhorias alcançadas na gestão.
"Quando assumimos a Prefeitura,
em 2014, um ano depois da eleição,
por razões que todos já conhecem,
encontramos um cenário de caos administrativo e financeiro. Foi preciso
primeiro organizar a casa. Com planejamento rigoroso e muito trabalho desde o primeiro dia da gestão,
avançamos no sentido de dar condições de vida mais dignas àqueles
que mais precisam", afirmou o prefeito Márcio Mariano classificando
o balanço desses seis anos de administração como positivo, apesar das
dificuldades enfrentadas. "Chegamos ao final desses seis anos com
várias obras importantes entregues
à população. Temos obras e serviços espalhados por todo município.
Não foi um período fácil e muitas
dificuldades foram superadas, mas
com planejamento, trabalho e com
a graça de Deus conseguimos muitos
avanços importantes", acrescentou.
Márcio também conquistou o reconhecimento pleno como prefeito
e amigo da população, por ser um
gestor que conseguiu implantar medidas efetivas para melhorar a qualidade de vida da população, principalmente dos carentes. Avanços
esses que são frutos de projetos que
garantem melhorias concretas.
“Temos comemorado avanços em
vários setores, mesmo em meio à
crise que vem penalizando todos os
municípios, vele ressaltar que Muquém é um município pequeno e carente, não tem receita e depende exclusivamente dos repasses oficiais”,
explicou o chefe do executivo.
O prefeito considera que houve
avanços significativos nos setores
de educação, saúde, infraestrutura, dentre outros. Ressalta a importância de continuar priorizando e
aprimorando um modelo de gestão
que vem dando certo. Para ele as
conquistas e o reconhecimento pelo
trabalho só aumentam a responsabilidade e o compromisso da gestão
em avançar ainda mais.
Mais um compromisso honrado
“Recebemos hoje um caminhão-

A iluminação pública contribui para a segurança e mobilidade dos cidadãos
-pipa zero km, emenda do deputado
federal Mário Júnior. O nosso compromisso com o povo de Muquém
e com o desenvolvimento da nossa
terra vai além das eleições. A campanha passou, mas a palavra dada está
sendo cumprida! Essa parceria continuará gerando muitos benefícios.
Eu, Jurandir e a Câmara de vereadores marchamos alinhados, sempre
em prol da comunidade”.
ALTERNATIVA PARA
INCREMENTAR A PRODUÇÃO
Na comunidade de Santa Bárbara, com o secretário de Agricultura,
Zé Nicolau, o gestor participou do
encerramento do curso de recuperação de pastagens degradadas, uma
parceria da prefeitura com o Senar,
ministrado pelo professor Danilo Pereira.
FEIRA DE SAÚDE
Feira de Saúde, na Passagem, onde
pode ser comprovada a qualidade e a
dedicação das equipes. A prefeitura,
que além de disponibilizar um excelente atendimento à saúde no dia a

dia, com esta ação comprovou seu
compromisso com a qualidade de
vida do povo.
MANUTENÇÃO DA
INFRAESTRUTURA VIÁRIA
Dando sequência à intensa rotina
de trabalho, acompanhando de perto
o serviço de recuperação da estrada
que liga o povoado de Três Morros
à rodovia BA-172 que, em conjunto
com o melhoramento das ruas realizado pela prefeitura, oferecerão uma
melhoria significativa na infraestrutura das vias.
RECUPERAÇÃO DA BA - 161
Com o deputado Vitor Bonfim, o
gestor esteve mais uma vez na Seinfra cobrando do secretário, Dr. Marcus Cavalcanti, a recuperação da
rodovia BA-161 (que liga a BR-242 a
Sítio do Mato), obra que beneficiará
as comunidades de Santa Bárbara,
Galegos, Procópio e Linhares.
A CAMPANHA PASSOU, MAS O
COMPROMISSO CONTINUA
Acompanhado do deputado Vitor

Recuperação estrada do povoado de Três Morros
Bonfim, Marcio esteve na Seinfra,
em Salvador, no Setor de Energia,
novamente cobrando a ILUMINAÇÃO
PÚBLICA DA BR-242, no distrito de
Javi, e desta vez o gestor garante que
recebeu o retorno positivo.
MISSÃO CUMPRIDA
“Graças a Deus e à união do povo

sanfranciscano elegemos nossos
três deputados; Vitor Bonfim (estadual), Mário Júnior e Sérgio Brito
(federais). Agradeço a cada cidadão,
que soube retribuir os serviços prestados pelos deputados; trabalho este
reconhecido por meio dos milhares
de votos de confiança depositados
nas urnas”.
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SERRA DOURADA

Seis anos de dificuldades, mas
com avanços significativos
Prefeito Milton frota cita avanços e conquistas em diversas áreas, e ressalta as dificuldades
encontradas na elaboração e implantação dos projetos idealizados
FOTOS: ASCOM

Recebimento de equipamento. Emenda parlamentar Afonso Florence

Início da obra do Posto de saúde do Riachão

Jayme Modesto

C

ompletando seis anos à frente
da administração pública municipal, o prefeito de Serra Dourada, Milton Frota, faz uma avaliação
racional de sua gestão até o momento. Ele cita avanços e conquistas em
diversas áreas, mas ressalta as dificuldades encontradas na elaboração
e implantação dos projetos idealizados em 2013, como a captação de recursos para tirá-los do papel.
Milton Frota acredita que, em
2020, quando encerra o seu segundo
mandato, a população de Serra Dourada vai compreender o contexto burocrático da máquina pública, mesmo diante de possíveis insucessos na
realização de algumas propostas das
campanhas eleitorais.
O gestor ainda reconhece que o
tempo restante do seu governo é exíguo perante as demandas das mais
diversas áreas, mas promete aplicar
da melhor maneira possível os recursos públicos, principalmente por
conta da previsão orçamentária, que
aponta para retração econômica.
“Eu não estou preocupado em apenas cumprir as promessas de campanha. Eu vou ter a capacidade de, lá
em 2020 prestar contas para a sociedade e dizer, com muita clareza o
que foi feito, como fizemos e porque
fizemos”, afirmou Milton.
Nestes próximos dois anos, segundo o prefeito, a população deve esperar eficiência dos gastos públicos e
continuidade de ações em todas as
áreas da administração.
“As dificuldades são muitas e a
burocracia emperra os projetos. Mas
eu vou continuar trabalhando para
executar muito daquilo que a gente
gostaria”, reforçou o gestor.
Milton afirma que mesmo com
muitas dificuldades, sua administração conta com avanços importantes
em diversas áreas, como saúde, educação, infraestrutura, social, entres
outas. Lembra ainda que recebeu
o município no momento mais difícil da história do país, com o surgimento da crise econômica, sem
precedentes, ele frisa também que
o município não tem receita própria
e depende de repasses oficiais dos
governos estadual e federal, como
ISS e FPM.
O prefeito disse estar feliz e confiante de que ele e sua equipe es-

Recuperação da ponte da Passagem

Pavimentação asfáltica da trecho que liga a cidade a BA 172
tão juntos para fazer Serra Dourada
continuar a seguir no caminho certo,
com um governo ainda melhor nos
próximos dois anos.
Milton aproveitou a oportunidade para agradecer, os eleitores que
confiaram e deram maioria absoluta
aos seus candidatos na eleição de
outubro.
“Em meu nome, do vice Nenezão
e de todos os vereadores que fazem
parte de nossa coligação, venho
agradecer a todos vocês Serradouradenses que estiveram e estão
sempre ao nosso lado e optaram em
apoiar o candidato por nós escolhido
para Presidente da República, Fernando Haddad. Juntos, mostramos
a força do nosso grupo e demos uma
votação expressiva ao PT local. Ainda que o nosso candidato Fernando
Haddad não tenha vencido a eleição
no país, em Serra Dourada o nosso
povo mostrou mais uma vez em que
grupo está, mostrou mais uma vez a
quem apoia o que de forma transparente pode ser observado no resultado apurado nas urnas. Em tempo,
vale salientar que a população de
Serra Dourada já disse o não para
eles no primeiro turno ao depositar
o voto de confiança aos candidatos
por nós apoiados, onde tivemos mais
que o dobro dos votos em relação aos
Deputados deles. Particularmente,
manifesto o meu contentamento
com o povo da minha cidade, por
terem apoiado majoritariamente os
nossos candidatos, o que demonstra claramente que o meu, o seu, e
porque não dizer o nosso grupo político, literalmente, é o mais forte”,
disse Milton destacando que seguirá
firme, buscando sempre mais benefícios para o município. “Por que o
trabalho não para, somos do time do
nosso Correria, Governador Rui Costa. Somos do time que luta e abraça
as causas e os interesses do povo,
especialmente dos mais humildes
para que tenham sempre mais qualidade de vida. É pensando em vocês
que tomo cada decisão desde que assumi a prefeitura no dia primeiro de
janeiro de 2013. Permaneceremos
firmes para que sejamos a cada dia,
mais fortes e rogo a Deus que ilumine sempre as minhas ideias, proporcionando-me o equilíbrio para que
eu possa continuar oferecendo, sempre, o de melhor para todos vocês”,
manifestou o prefeito.
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WANDERLEY

Avanços vêm construindo uma
nova história em Wanderley
Prefeita Fernanda Sá Teles destaca avanços e diz que ainda há muitos sonhos a realizar
Cheilla Gobi

A

Prefeitura de Wanderley, no
Oeste da Bahia, através das redes sociais tem mostrado as
principais ações e obras da gestão
da prefeita Fernanda Sá Teles, nesses
dois anos. Na atual administração
destacam-se realizações em áreas
como saúde, educação, infraestrutura, cultura, esportes, e outras áreas.
Conforme a assessoria da prefeitura são as principais realizações da
gestão de Fernanda, para destacar o
que vem sendo executado em toda a
cidade nesses dois anos.
Apesar da crise econômica que
atinge todo o país, a atual gestão tem
conseguido manter as finanças no
eixo e realizado várias ações e obras
importantes para o desenvolvimento
da cidade. Entre as ações a gestão
destaca principalmente a construção
de uma escola, e a reforma do Mercado Municipal, além de obras de
infraestrutura, iluminação pública,
aquisição de veículos dentre outros.
“O terreno que antes estava abandonado, agora vai dar lugar para a escola mais moderna de Wanderley. O
projeto de mais de quatro milhões de
reais é resultado da parceria do município com o governo federal com a
colaboração do Deputado Federal
Arthur Maia. A construção da nova
escola já começou. O prédio será o
mais moderno edifício para educação
da nossa cidade”, disse Fernanda Sá
Teles, destacando ainda que a unida-

Aquisição de mais um ônibus escolar 0 km

Equipe de trabalho da obra da nova escola

Reforma do Mercado Municipal
FOTOS: ASCOM

Prefeita Fernanda Sá Teles

de educacional contará com 12 salas
de aula.
Outra boa notícia para a população
de Wanderley é a reforma do Mercado Municipal, obra esta que a prefeita frisa que lutou muito em busca
desta realização.
“Estamos trabalhando muito em
busca das realizações e conquistas
para o nosso município, e todos sabem o quanto temos corrido atrás de
investimentos para fazer acontecer.
Tenho buscado recursos em outras
esferas governamentais, ainda mais,
em tempos de crise financeira que
o país se encontra e principalmente

os pequenos municípios que são os
mais afetados e neste contexto, mais
uma vez contamos com o apoio do
deputado Arthur Maia, que resultou
em mais uma ação via Emenda Parlamentar de R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais) através da SUDENE,
destinada à Reforma e Ampliação do
Mercado Municipal. Para nós é uma
alegria imensa poder contribuir com
o desenvolvimento do nosso município”, disse a prefeita.
Na oportunidade, a gestora destaca ainda o trabalho da equipe de
iluminação pública da prefeitura. “A
nossa equipe não para. Nós estamos

garantindo a iluminação pública em
todas as comunidades rurais de Wanderley”, afirma.
Para a educação a Prefeitura adquiriu mais um ônibus escolar 0 km, completo, com ar condicionado. “O programa caminhos da escola do Ministério
da Educação tem levado segurança e
conforto para as nossas crianças e nós
temos empenhado todos os esforços
para garantir transporte público de
qualidade para 100% do município.
Estamos trabalhando e vamos fazer
muito mais até fim do nosso mandato, ainda há muitos sonhos a realizar”,
conta Fernanda.

CRISTÓPOLIS

Depois do Outubro Rosa, agora é a vez dos homens
Agora é a vez do Novembro Azul, Mês é dedicado às ações relacionadas
ao câncer de próstata e à saúde do homem
Cheilla Gobi

D

epois de o mês de outubro ser
marcado pela campanha de
mobilização para prevenção do
câncer de mama, conhecida como
Outubro Rosa, agora é a vez dos homens. O mês de novembro é internacionalmente dedicado às ações
relacionadas ao câncer de próstata
e à saúde do homem. O câncer de
próstata é o sexto tipo mais comum
no mundo e o de maior incidência
entre sexo masculino. As taxas da
manifestação da doença são cerca
de seis vezes maiores nos países desenvolvidos.
Cerca de três quartos dos casos
no mundo ocorrem em homens com
mais de 65 anos. Quando diagnosticado e tratado no início, tem os riscos de mortalidade reduzidos.
Em outubro, a prefeitura de Cristópolis deu atenção especial à saúde
da mulher e ofereceu atendimentos
durante todo o mês. Mulheres se reuniram na unidade de saúde da Sede,
para realizar exames e também para
buscar os resultados dos exames de

mamografias digitais, realizados em
julho, em uma ação da Prefeitura de
Cristópolis, por meio da Secretaria
de Saúde, que ofertou cerca de 400
exames para as mulheres do município. Durante a entrega dos exames, o
médico Filipe Gullit falou da importância da prevenção e do combate ao
câncer de mama.
Segundo o especialista, o câncer
de mama é tipo o mais comum entre
as mulheres, depois do de pele não
melanoma. No Brasil, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer
(Inca), o câncer de mama responde
por cerca de 25% dos novos casos
registrados anualmente da doença.
Já no mês voltado para a prevenção e promoção da saúde do homem,
com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata, a Prefeitura de Cristópolis, por
meio da Secretaria de Saúde, ofertará cerca de 600 exames de PSA para
os homens assistidos pelas Unidades de Saúde da Família (USF) com
idade acima de 50 anos.
No dia 05 de novembro, a Unidade
de Saúde Lindolfo Novais da Comu-

A prefeitura ofertará cerca de 600
exames de PSA para os homens
assistidos pelas Unidades de Saúde
da Família (USF)

Em outubro, a prefeitura de Cristópolis deu atenção especial à saúde da
mulher e ofereceu atendimentos durante todo o mês

nidade, em Lagoa de Oscar, recebeu
os pacientes para serem orientados
e encaminhados para a realização
dos exames.
Os exames serão realizados pela
equipe do Laboratório Municipal, em
dias já pré-estabelecidos em cada unidade. Fique atento e não perca essa
oportunidade de cuidar da saúde.

“Esta é uma forma de demonstrar
apoio a todos que lutam contra a doença tanto o câncer de mama como
também o câncer de próstata e fazer
também um alerta para a importância do diagnóstico precoce”, diz o
prefeito Gilson Nascimento.
Além da atenção especificamente
as mulheres durante o Outubro Rosa

e agora aos homens no Novembro
Azul, as equipes ainda realizaram
e realizam visitas domiciliares. A
visita domiciliar é uma prática de
trabalho rotineira realizada pelos
profissionais das equipes de saúde
da família, em Cristópolis, formada
por médicos, enfermeiros, técnicos
de enfermagem e agentes de saúde.
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COTEGIPE

Ações da Prefeitura vem deixando
Cotegipe de cara nova
Prefeita Márcia Sá Teles fala sobre os avanços em Cotegipe e garante
muito trabalho para os próximos anos
FOTOS: REPRODUÇÃO

Cheilla Gobi

A

Prefeitura Municipal de Cotegipe, por meio da gestão, da prefeita Márcia Sá Teles, está mudando
a cara da cidade. Em menos de dois
anos de Governo foi entregue a população diversas obras à população. O
município vive um momento de renovação e entusiasmo.
“Durante anos, os moradores de
Cotegipe não sabiam o que de fato
era valorização, não viam em suas

ruas benfeitorias e muito menos seus
impostos investidos. Mas a realidade
está mudando”, garante a gestora.
Márcia, assim que eleita, não mediu
esforços para inúmeras vezes visitar
órgãos e pedir apoio para o Município
e já são inúmeras obras realizadas
tanto com o apoio de outras esferas
do governo como também com recursos próprios do município.
Entre as ações, a gestora cita algumas como o melhoramento nas estradas da zona rural. A prefeitura Muni-

cipal de Cotegipe, com parceria com
o INCRA, está realizando na Reforma
São Francisco (Frade), Terraplenagem
de 11 quilômetros e melhorando o
acesso para o assentamento. Pavimentação Asfáltica de ruas no Distrito
de Jupaguá. “As obras sonhadas pelos
moradores, estão sendo realizadas
com planejamento e responsabilidade
com dinheiro público. Esse é o trabalho pela nossa geste”, disse Márcia.
A prefeita cita também a ampliação
da Escola Espirito Santo, na comu-

nidade da Tabatinga. “Foram anos e
anos aguardando essa obra”.
Outras obras citadas pela prefeita,
- a revitalização da Praça no Distrito
de Taguá e também do estádio de Futebol Nonatão situado no setor Vista
Verde, na entrada da cidade. “Estamos concluindo o primeiro canteiro
da Praça da Matriz. Para quem não
acreditava, essa é a nossa resposta
sempre, - trabalho. E a nossa gente
pode esperar muito mais até o fim do
nosso mandato, o trabalho vai conti-

nuar”, garante Márcia.
Conforme a gestora, o intuito é
colocar toda a cidade em ordem, trazendo dignidade, lazer, cultura, saúde e benefícios para a população que
estava completamente abandonada.
“Encontramos uma prefeitura completamente desestruturada e com
gastos exorbitantes. Não foi fácil e
ainda não está sendo, mas com planejamento, coragem e força para lutar estamos conseguindo levar obras
para o nosso povo”.

SANTANA

Justiça julga improcedente
denúncia de crime eleitoral
O magistrado julgou improcedente e pediu extinção do processo ajuizado contra o prefeito
Marcos Aurélio Cardoso (Marcão), e do vice Dr. Manoel Eustáquio Correia Santos
ASCOM

O

Prefeito de Santana

Juiz da 99ª Zona Eleitoral da
Comarca de Santana-Bahia
proferiu no dia 09 de novembro, sentença no processo que apura
denúncias de irregularidades e compra de votos no pleito municipal de
2016 no município de Santana.
O magistrado julgou improcedente e pediu extinção do processo ajuizado contra o prefeito Marcos Aurélio Cardoso (Marcão), e do vice Dr.
Manoel Eustáquio Correia Santos,
em função de acusações de supostas tentativas de compra de votos
nas eleições de 2016, uma tentativa

da oposição de atumultuar o processo, colocando em risco o mandato
do prefeito Marcos Cardoso.
A captação ilícita de sufrágio (compra de votos) é ilícito eleitoral punido
com multa e a cassação do registro
ou do diploma do candidato, além de
inelegibilidade por oito anos. A ação
foi proposta e judicializada pelo candidato derrotado Francisco de Assis,
o “Chicão”, candidato a prefeito na
mesma cidade pelo PSDB. Depois de
comprovar, através de documentos e
depoimentos, que as acusações eram
infundadas, a Justiça decidiu em favor do gestor municipal.
Segundo Marcão, essa é mais uma

tentativa de barrar o avanço e o progresso político, econômico e social
promovido por sua gestão frente à
administração do município.
“Não é a primeira vez que somos
alvos de calúnias e mentiras pelo
grupo que, infelizmente, não quer
respeitar a vontade soberana que é
o voto da maioria, e que nos elegeu.
É lamentável que quem não aceita a derrota nas urnas utilize todo
e qualquer artifício na tentativa de
nos fazer parar. Para esse grupo, a
minha resposta é trabalho, como
fizemos até aqui e continuaremos
fazendo para o povo de Santana”,
declarou Marcão.

Vice-prefeito
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Grupo Marabá inaugura o primeiro
hipermercado de Barreiras
Empreendedores abrem a primeira loja na cidade e apresenta ao cidadão
barreirense um novo conceito de compras
FOTOS: CHEILLA GOBI

Um grande número de consumidores conferiram a loja no dia
da inauguração

B

arreiras, no Oeste da Bahia passou a contar com um novo endereço de compras no dia 29 de
outubro. Fruto de um investimento do
Grupo Marabá, o Hipermercado Marabá já é realidade. Os empreendedores abrem a primeira loja na cidade e
apresenta ao cidadão barreirense um
novo conceito de compras: diferencial
nos preços, serviço de entrega, horário estendido e uma loja que possibilita ao cliente satisfazer grande parte

de suas necessidades de compra num
único lugar, conforme explicou Jader
Marabá, diretor da loja.
A unidade, que gerou 150 empregos
diretos, além dos indiretos, oferecerá
ao consumidor de Barreiras e região
um sortimento de itens entre alimentos e não alimentos, organizadas em
diversas seções como, alimentos,
bebidas, laticínios, utilidades domésticas, brinquedos, produtos para
limpeza dentre outros produtos. São
mais de seis mil itens. A loja, que conta com uma área particular construída

de 3 mil m² está localizada na Avenida
ACM, saída para Salvador.
“Assim como em Luís Eduardo,
onde temos oito lojas, aplicaremos
também em Barreiras o modelo de
negócio chamado Preço Baixo, por
meio do qual os clientes encontram
preços mais baixos do que a média
do mercado. Aqui, o consumidor encontra uma cesta de compras mais
barata sempre e não apenas poucos
itens com promoções pontuais. Isso
representa uma série de vantagens
para os consumidores, e ainda com

a liberdade de escolher qualquer dia
da semana para ir às compras, pois
abriremos todos os dias e também feriados, e o cliente pode ter a certeza
de encontrar sempre produtos frescos e de qualidade”, explica Jader,
destacando ainda o sucesso da inauguração. “Superou todas as nossas
expectativas”.
Para o irmão Ondumar Junior, um
dos representantes do Grupo, a chegada do Marabá, vai melhorar as
opções de compra, com preço justo
e produtos de alta qualidade. “Al-

cançamos nossa meta de também
presentear Barreiras com nosso supermercado, além, de dar nossa parcela de contribuição social, gerando
emprego e renda para a cidade”.
A inauguração da loja contou com
a participação expressiva de populares. O prefeito de Barreiras Zito Barbosa, vereadores, empresários locais,
Antônio Imbassahy e José Ronaldo
candidatos que concorreram cargos
políticos nessa eleição de 2018 fizeram questão de prestigiarem o novo
empreendimento de Barreiras.

PROGRAMA

ENCONTRO MARCADO
IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Cheilla Gobi

O prefeito de Barreiras, vereadores, empresários locais, Antônio
Imbassahy e José Ronaldo candidatos que concorreram cargos O empresário Jader Marabá conversou com o jornalista Jayme
políticos nessa eleição fizeram questão de participar
Modesto e falou das espectativas

CANAL

4.3 Jayme Modesto
Apresentação:

Todos os dias às 12h pela
TV Câmara de Barreiras

