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Gazeta, a sua fonte segura de informações. Política
É assim a regra do jogo.
Em política, quem ganha
leva. Quem perde recicla,

e quem não aceita o
resultado, pára no

tempo.

Em maio de 2008, a
nossa equipe de reporta-
gem fez uma matéria fo-
cando a situação das es-
tradas estaduais na região
oeste, destacando o desca-
so da BA 172 que liga o
povoado de Javi, no muni-
cípio de Muquém do São
Francisco, a Santa Maria da
Vitória, 10 meses se pas-
saram e a situação conti-
nua cada dia pior.

Jaime Modesto

 A sensação é de
um campo minado. A es-
trada está tão esburacada
que em alguns trechos os
motoristas não conseguem
definir as grandes valas
dos buracos dentro dos
buracos. Os carros são jo-
gados de um lado para
outro numa tentativa vã de
entrar no menor buraco,
correndo o risco de chocar
com o carro que vem em

sentido contrário.
A situação é ainda

mais grave para quem vem
de longe e não conhece as
armadilhas, tornando-os
mais vulneráveis. O perigo
é constante, reforçado pe-
los animais soltos pastan-
do em suas margens, crian-
ças e mães de família te-
tando ganhar alguns troca-
dos dos motoristas, que por
ali trafegam. Só quem pas-

sa pela BA 172 pode perce-
ber o abandono e o desca-
so do governo do estado
com a região Oeste.

 A BA 172 é importan-
te para escoamento da pro-
dução dos municípios de
Muquém, Brejolândia, Ser-
ra Dourada, Santana, Cana-
pólis, Santa Maria da Vitó-
ria, São Félix do Coribe,
Bom Jesus da Lapa e outros.
A má conservação dessas

estradas é um dos principais
entraves para o crescimen-
to e desenvolvimento da
região oeste do estado.

Mas a situação de
descaso não se restringe a
BA 172, praticamente todas
as estradas estaduais da re-
gião estão em situação de-
plorável, as piores são: do
Entroncamento de Riachão
das Neves a Santa Rita de
Cássia; Angical a Missão do

Aricobé; São Félix do Cori-
be a Jaborandi; Jaborandi
a Cocos passando por Cori-
be, Santa Maria da Vitória a
Bom Jesus da Lapa; Santana
a Santa Maria da Vitória, e
assim sucessivamente.

Mas a culpa é sempre
de São Pedro, antes não se
iniciavam as obras por falta
de Água, agora é por causa
da Chuva. E o povo que se .....,
só serve mesmo para votar.

Com o duro desafio de
enfrentar as dificuldades e
promover o desenvolvimen-
to sustentável de seus muni-
cípios, os 5.563 prefeitos
tomaram posse, muitos dos
quais já anunciaram cortes e

Prefeitos assumem prometendo contingenciamento
contingenciamento nos gastos
públicos. Embora ninguém ad-
mita que tenha de recuar em
suas promessas de campanha,
é consenso entre eles à avalia-
ção que o ano de 2009 será de
muitas dificuldades.

Ganhar a eleição foi uma
festa para cada um dos muni-
cípios, mas para muitos, a pos-
se está sendo um dilema. No
caminho dos novos administra-
dores municipais está a crise
econômica, que fez o governo

federal pedir austeridade às
prefeituras e cogitar cortes
nas transferências de recur-
sos para os municípios, obri-
gando-os a enxugar custos em
seus projetos de investimen-
tos e infraestrutura. ....Pág. 02
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O auditório do Fórum
Perilo Pereira da Silva foi
palco de um fato histórico
no dia 1° de janeiro de
2009. O prefeito Enílson
Fagundes, primeiro prefei-
to com três mandatos na
história do município e seu
vice Altamiro Batista de Bri-
to tomaram posse sob
aplausos e ovações, numa
solenidade bastante con-
corrida. Em seu discurso,
Enílson reafirmou o com-
promisso com a justiça so-
cial e o desenvolvimento
econômico de Serra Doura-

Enílson passa para a história: o único com três mandatos

O município de Serra
Dourada recebeu do fundo das
Nações Unidas para a infân-
cia, o selo UNICEF. O prêmio
foi criado para valorizar a cada
dois anos, as gestões que cum-
prem as metas estabelecidas
pelo órgão. O município ga-
rante aos adolescentes, o aces-
so à educação de qualidade,
saúde e lazer. Essa é a primei-
ra vez que o município recebe
o prêmio, reconhecido por
cumprir e melhorar todos os
indicadores relacionados à
gestão de políticas públicas,
impacto social e participação
social. Para conceder a conde-
coração, o UNICEF monitora os
índices como: mortalidade in-
fantil, acesso ao pré-natal e
taxa de desnutrição. Entre as
principais metas a serem al-
cançadas, estão à manutenção

Serra Dourada
recebe o selo UNICEF

da. A programação teve iní-
cio com uma missa solene
na igreja de São Gonçalo ce-
lebrada pelo padre João Ba-
tista. E prosseguiu com a pos-
se dos vereadores eleitos.

A eleição da Mesa Di-
retora da Câmara de Vere-
adores se deu dentro de um
clima hostil, numa sessão
bastante tumultuada, com
xingamentos e ameaças.
Mais uma vez, os protago-
nistas da desordem foram
alguns militantes do PT. Com
cinco votos a favor, três con-
tras e uma abstenção, foi
eleita a nova Mesa Direto-
ra da Câmara Municipal de
Vereadores para o biênio
2009/2010 composta: Pre-
sidente - Alba Alves Frota
Camelo; Vice – Zilton João
de Macedo; 1° Secretário –
Juraci Lino da Silva; 2° Se-
cretário Joerli Brito.

Enílson chegou ao Fó-
rum para a posse de seu
terceiro mandato acompa-
nhado de familiares e do
vice Altamiro Brito.  No seu
pronunciamento destacou a

vitória do seu grupo nas
eleições, as realizações nos
quatro anos de governo e
seu compromisso com a ci-
dade. “ Vamos trabalhar
pelos menos favorecidos.
Nosso objetivo é consolidar
os principais programas e
projetos, continuar investi-
do na saúde, educação,
buscar recursos para inves-
timentos nas áreas mais
carentes da população, ob-
jetivando a geração de
empregos e a melhoria na
qualidade de vida. Tam-
bém comprometerei a man-
ter permanente diálogo
com o Legislativo Municipal,
governos federal e estadu-
al, para que possamos for-
mar uma parceria visando
implantar políticas públicas
voltadas para o desenvolvi-
mento sustentável do muni-
cípio”, disse Enílson.

Enílson conclamou a
equipe de governos e fun-
cionários a sonhar e reali-
zar juntos, oferecendo uma
vida melhor para todos ser-
radouradenses.

da sobrevivência de todas as
crianças, a garantia de aten-
ção básica de saúde, princi-
palmente as mulheres grá-
vidas, e crianças de dois
anos. Para o prefeito Eníl-
son Fagundes, o município
ser reconhecido por um ór-
gão de importância interna-
cional é o reconhecimento de
um trabalho consistente que
vem empreendendo desde o
seu primeiro ano de gover-
no. “Isso nos deixa bastante
gratificado, estar entre os
trinta municípios que foram
reconhecidos por cumprir to-
das as metas estabelecidas
pelo UNICEF, eleva a nossa
auto-estima e nos motiva a
trabalhar cada vez mais para
proporcionar ao nosso povo
uma melhor qualidade de
vida,” concluiu.

O município de
Mansidão, um dos mais
pobres do oeste do es-
tado tenta recomeçar
sua história praticamen-
te do zero, depois de en-
frentar o abandono e o
descaso. Os prejuízos
para os cofres públicos
e a população são incal-
culáveis, é o que diz o
novo prefeito Davi Frank.
Com o abandono e o su-
cateamento que o viti-
mou a última adminis-
tração, não há motivos
para comemorações.

Dívidas com salá-
rios; FGTS; contratos; de
toda frota apenas um
carro estava funcionan-
do; escolas sucateadas
com quatro anos sem re-
forma, apenas pintavam;
Casa de Saúde interdita-
da pela vigilância sani-

Mansidão: recebi  uma prefeitura sucateada diz Davi Frank

tária. Esses são alguns
dos itens de um saldo
dramático, cujos resul-
tados são incalculáveis
prejuízos para o municí-
pio e sua população.  O
novo prefeito de Mansi-

dão, Davi Frank, disse
que está enfrentando
muitas dif iculdades
para normalizar parci-
almente a si tuação,
para que a máquina pú-
blica volte a funcionar

satisfatoriamente.
O município de

Mansidão, localizado no
extremo Oeste do Estado,
divisa com Piauí, passou
a conhecer a administra-
ção do novo prefeito Davi

Frank. Um jovem que
está exercendo o seu pri-
meiro mandato, mas que
já participava da vida
política de Mansidão, foi
vereador e Presidente da
Câmara, e tem um pro-

fundo conhecimento dos
problemas que envolve o
município. Segundo ele,
a experiência e a vonta-
de de transformar a gra-
ve situação da adminis-
tração, está lhe motivan-
do a trabalhar muito
mais pela cidade. “Farei
de tudo para honrar cada
um dos votos que recebi
do povo da minha terra,
espero traduzir a espe-
rança dessas pessoas em
ações que efetivamente
ofereçam dias melhores
para o nosso povo. Irei
fazer das dificuldades a
minha principal obses-
são administrativa, ob-
sessão de canalizar re-
cursos, de buscar proje-
tos para investimentos
em áreas priorizadas
como saúde, educação e
social”, disse Davi.
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O município de Tabocas
do Brejo Velho dá início a uma
nova administração com a pos-
se do prefeito José Cavalcan-
te Araújo (Zezim). Tabocas é
dos municípios que mais teve
avanço nos últimos oito anos
com a administração do ex-
prefeito Gilmar Ribeiro (Ma-

Zezim assume prometendo continuidade

Com oito votos a favor e
uma abstenção foi eleita à
nova Mesa Diretora da Câma-
ra de Vereadores de Tabocas,
para o biênio 2009/2010, que
ficou assim constituída: Pre-
sidente – Jailton Valois de
Oliveira; Vice – Eliete Carlos
de Jesus; 1° Secretário - Rod-

zim) do DEM. Zezim assume o
governo municipal prometendo
dar continuidade e implantar
novas ações dentro de um novo
contexto de gestão pública, ade-
quando a máquina a realidade
atual. A posse do novo prefeito
foi precedida por uma grande
festa no dia 29 de dezembro,

marcando a despedida do pre-
feito Mazim. A cerimônia con-
tou com a presença de familia-
res, autoridades e a presença de
um grande público. O ex-prefei-
to Mazim fez a transição do car-
go, e na oportunidade agrade-
ceu todos os taboquenses pela
confiança em eleger um suces-
sor do mesmo grupo. O prefeito
Zezim ressaltou que irá realizar
todas suas metas de campanha
e buscar novos investimentos
para promover o desenvolvi-
mento sustentável do municí-
pio, e proporcionar ao seu povo
uma melhor qualidade de vida,
bem como manter um relacio-
namento amistoso com Legis-
lativo com o objetivo de agili-
zar as ações do Executivo.

Câmara de Tabocas tem
nova diretoria

ger Rogério Andrade; 2° Se-
cretário Antônio Pereira dos
Passos. Os demais edis que
compõe o Legislativo Munici-
pal são: Sebastião de Jesus
Passos, Ornelina Maria da
Mata, Valdemir de Deus, Adol-
fo Macedo e Souza Filho e Ra-
imundo de Almeida Queiroz.

Com uma populari-
dade em alta, o prefeito
Zito Barbosa retorna a
prefeitura de São Desidé-
rio. Com quase três mil
votos à frente do seu opo-
sitor, Zito assume o gover-
no municipal pela tercei-
ra vez. A cerimônia de
posse foi realizada no Ple-
nário Celso Barbosa, na
Câmara de Vereadores de
São Desidério, onde foi
empossado o prefeito
João Barbosa de Sousa
Sobrinho (Zito), e seu
vice, Ademilton Barbosa
dos Santos (Demir).

 São Desidério tem
25 mil habitantes e se
destaca no cenário agrí-
cola nacional como mai-
or produtor de algodão,
milho e soja do Nordeste
e o 2º maior PIB agrope-
cuário do país.

Uma grande multi-
dão lotou o plenário da
Câmara Municipal.

Em seu terceiro
mandato, Zito disse estar
muito feliz em voltar a ad-
ministrar o município e
consciente de sua respon-
sabilidade na nova ges-
tão. “É um grande desa-

Zito Barbosa toma posse para o seu terceiro mandato
fio continuar fazendo com
que esse município conti-
nue crescendo, com desen-
volvimento e acima de tudo
com justiça social. A popu-
lação pode esperar uma
gestão transparente e par-
ticipativa. Pretendemos ou-
vir as comunidades do mu-
nicípio e elaborar o nosso
plano de governo”, afirmou.

Zito falou também
das mudanças que irá pro-
mover na nova administra-
ção. “Vamos criar mais
duas secretarias - a de Fi-
nanças e Orçamento no
sentido de buscar tudo o
que São Desidério tem di-
reito nos recursos e arre-
cadação própria. E a secre-
taria de Esporte, Cultura e

Lazer, que será desmem-
brada da Secretaria de
Turismo e Meio Ambien-
te, e outra parte da Se-
cretaria de Educação, com
a finalidade de atender
melhor a nossa juventude,
resgatar a cultura do mu-
nicípio e dar mais opor-
tunidade aos jovens”.

Zito falou que irá
concluir as obras que não
foram concretizadas na
gestão anterior.

A cerimônia de
posse dos vereadores
ocorreu pela manhã
quando foi eleita a nova
diretoria do Poder Le-
gislativo: José dos San-
tos Oliveira (Camarão) -
presidente, Francileide
Teixeira Alves Oliveira
(Fan), vice-presidente,
Gerson de Carvalho Pe-
reira, primeiro secretá-
rio e Reginaldo César Fi-
lho (Datão), segundo
secretário. E demais ve-
readores, Helton Lopes
da Costa, Maria das
Graças dos Santos Gob-
bi, José Teixeira de Al-
meida, Biracy Silvério
Alves e Manoel Divino
de Souza. 
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Edésio Bastos assume prometendo uma administração participativa

O vereador Gildásio dos
Santos Passos é o novo presiden-
te da Câmara de vereadores de
Brejolândia. Com sete votos a
favor e duas abstenções foi elei-
ta à nova Mesa Diretora da Câ-
mara para o biênio 2009/2010.

Gildásio assume a presi-
dência prometendo fazer um tra-
balho de parceria com o executi-

O dia 1° de janeiro
de 2009 é mais um marco
na história política do mu-
nicípio com a posse do
novo prefeito Edésio Nunes
Bastos. Depois de coman-
dar o município por 22
anos, e ficar quatro afas-
tado, a família Bastos re-
toma a administração mu-
nicipal. O novo prefeito
assume reafirmando os
seus compromissos de cam-
panha, garantindo dar cor-
po as suas promessas e re-
alinhar a administração
dentro de um novo contex-
to de gestão pública. A
posse se deu no Plenário
da Câmara Municipal, e
contou com a presença de

autoridades, lideranças
políticas, e um grande pú-
blico. No seu discurso de

posse, Edésio agradeceu
os votos que recebeu, e
disse que fará uma admi-

nistração participativa e
transparente, disse ainda
“Na campanha política

existe divisão sim, mas na
administração, eu serei o
prefeito do povo de Brejo-

lândia, e não apenas de
quem votou em mim”. Edé-
sio assume o governo con-
tando com a incondicional
parceria de seu vice Zé
Goiás e com maioria no
Poder Legislativo, o que
facilitará o início de uma
nova série de ações no
município.  Não houve a
transição de cargo, já que
o ex-prefeito, não compa-
receu para o ato.

Edésio  entrou na
prefeitura sob aplausos e
ovações de um grande pú-
blico que se aglomerava
em frente à sede do Po-
der Executivo. O evento
foi encerrado com uma
grande festa.

O vereador e vice-pre-
sidente da Câmara de Bre-
jolândia, Carlito de Souza
Gonçalves, 27 anos, do DEM,
que foi sequestrado ao sair
do Banco do Brasil da cida-
de de Serra Dourada no últi-
mo dia 15, voltou para casa
após 20 horas em poder de
dois sequestradores que, de
acordo com familiares, fize-
ram contato via telefone,
mas não chegaram a pedir
resgate.

O vereador foi aborda-

Gildásio é o novo presidente da Câmara de Brejolândia
tes edis: Vice-presidente – Carlito de
Souza Gonçalves; 1° Secretário – Mar-
celo de Souza Fernandes; 2° Secretá-
rio – Diumar Pereira de Souza.

A Câmara de Brejolândia foi
composta pelos seguintes verea-
dores: Gildásio dos Santos Passos;
Carlito de Souza Gonçalves; Mar-
celo de Souza Fernandes; Diumar
Pereira de Souza; Lindomar Perei-
ra; Jacinto Domingues Pinto; Ueli-
ton da Costa Silva; Milton Rocha e
José Antonio dos Santos.

vo, dentre as suas primeiras me-
didas está a de fazer uma gran-
de contenção nos gastos do Le-
gislativo e motivar a população a
acompanhar os trabalhos da Câ-
mara, participando das sessões,
dando sugestões e fiscalizando os
trabalhos dos vereadores.

Os outros cargos da Mesa Di-
retora foram ocupados pelos seguin-

Fim do sequestro do vereador Carlito de Brejolânia
do ao sair da agência do Ban-
co do Brasil por volta das 9
horas. No momento da abor-
dagem, o vereador estava
com o seu veículo, uma cami-
nhonete S-10 de cor prata,
placa JGE 6033, sendo obri-
gado a dirigir sob a mira de
dois revólveres calibre 38.

 Segundo informações,
depois de rodar alguns qui-
lômetros, o sequestradores
lhe deram uma coronhada
na cabeça, o amarraram e co-
locaram-no deitado de bru-
ço no banco traseiro do veí-

culo,  e assumiram a direção
sentido Brasília. A caminho-
nete em que estavam sofreu
um acidente na BR-020, a 25
km de Roda Velha, distrito de
São Desidério. “Ainda não

sabemos qual foi o outro ve-
ículo, pois no momento da
colisão ele estava deitado no
banco traseiro”, afirmou o
delegado de São Desidério,
Francisco Carlos de Sá.

O delegado explicou
que após a colisão “os mar-
ginais entraram no mato a
cerca de 500 m da rodovia,
onde permaneceram com ele
por cerca de uma hora. De-
pois fugiram, deixando-o com
ordem de permanecer no lo-
cal”. Pecuarista do distrito de
Momonal, zona rural de Bre-
jolândia, Carlito está no seu
primeiro mandato, e não
quis dar declarações à im-
prensa sobre o assunto.

Inicialmente, as espe-
culações eram de que o cri-

me seria de cunho político.
Entretanto, o delegado Fran-
cisco de Sá destacou que o
fato está enquadrado no Ar-
tigo 157 do Código Penal
(roubo), pois os sequestrado-
res levaram R$ 400,00 que
ele tinha na carteira, e se não
houvesse o acidente teriam
levado sua caminhonete. Du-
rante a maior parte do tem-
po que durou o sequestro, os
três permaneceram no veí-
culo do vereador que foi
abandonado ao lado da ro-
dovia, no local do acidente.
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último dia 26 de de-
zembro de 2008 em Buritira-
ma aconteceu a oitava edição
do Prêmio Os Melhores do
Ano 2008. A escolha dos ven-
cedores foi através do voto
popular, e neste ano concor-
reram 44 categorias de diver-
sos segmentos. A premiação
é promovida pela Entidade
Cultural “Os Exagerados”.

Os locutores da Rádio
Buriti Fm foram os destaques
do evento, pois venceram em
todas as categorias indicadas.
Na categoria “Bela Voz” a
vencedora foi a Radialista
Grasciella Chagas da Rádio
Buriti Fm, em segundo ficou a
vocalista Natalícia. Na Cate-
goria “Destaque do Ano”, o
vencedor foi o Radialista Alan
Lima da Buriti Fm, em segun-
do Eridelton. Na Categoria
“Melhor Locutor”, o vencedor
foi pelo segundo ano conse-
cutivo, o Radialista João Néris
da Rádio Buriti Fm. Na Cate-
goria “Melhor Programa de
Rádio”, o vencedor foi o
Programa “Buritirama em
Manchete” conduzido por
João Néris e sua equipe
formada por 15 repórteres,
e em segundo lugar o pro-

Oslindo Jacobina é o novo prefeito de Buritirama
O novo prefeito de Buriti-

rama, Oslindo Jacobina assume
o comando do município pela se-
gunda vez. A cerimônia de posse
foi realizada no Centro Cultural
Poliesportivo da cidade. Uma
multidão se aglomerou para pa-
rabenizar e prestigiar a posse do
novo prefeito e de seu vice Clau-
dionor Oliveira Silva (Coi). Oslin-
do já governou o município como
prefeito e teve participação pre-
sente nas últimas administrações
como Secretário de Administra-
ção e Finanças. É um profundo
conhecedor das questões que
envolve o município e a adminis-
tração. Assume prometendo dar

O veterano vereador
Termício Moreira de Oliveira
foi reeleito presidente do Le-
gislativo de Buritirama. Termí-
cio é um dos políticos com gran-
de representatividade na his-
tória política do município, já
exerceu o cargo de presidente
da Câmara por três vezes. É um
forte aliado do grupo do ex-
prefeito Arival Viana.

A nova Mesa Diretora
eleita para o biênio 2009/2010
ficou assim composta: Presi-

O selo UNICEF Mu-
nicípio aprovado é uma
importante conquista. É
fruto do esforço da ad-
ministração municipal
em assegurar uma vida
melhor às crianças e
adolescentes. O municí-
pio de Buritirama parti-
cipou de diversos mo-
mentos de formação, ar-
ticulação e mobilização,
demonstrando que está
investindo nas políticas
públicas a serem priori-

continuidade à administração do
ex-prefeito Arival Viana, buscan-
do adequá-la a realidade atual.
“Vamos fazer uma administração
participativa e transparente, evi-
dentemente dentro de um novo
conceito de gestão pública, mas
queremos ter como parâmetro
aquilo que sempre deu certo em
Buritirama, implantado pelo nos-
so líder maior, ex-prefeito Arival

Viana, não com subserviência,
mas buscando aquilo que for
melhor para o nosso povo”.

Os aplausos foram difí-
ceis de serem contidos, quando
o ex-prefeito Arival Viana num
tom de desabafo respondeu de
forma categórica as insinuações
do vereador Camargo do PT, fa-
zendo uma retrospectiva e uma
ampla explanação de sua parti-

cipação na vida do município,
desde sua criação até o dia 31
de dezembro de 2008. Finalizou
dizendo “Me sinto feliz por sa-
ber que a democracia está con-
solidada no Brasil e, especial-
mente em Buritirama”.

Já o prefeito empossa-
do, Oslindo Jacobina agrade-
ceu a Deus e ao povo pelo mo-
mento que vivenciou naquela
festiva tarde. O prefeito eleito
num gesto de  reconhecimen-
to iniciou seu pronunciamento
fazendo questão de agradecer
a quem o ajudou durante a sua
trajetória política e agradeceu
os vereadores empossados, fa-
miliares, representantes polí-

ticos, e toda população que
acreditou no seu projeto de go-
verno. O prefeito também pres-
tou homenagem à sua esposa
e filhos pela paciência e equilí-
brio durante a campanha.

Oslindo em seu pronunci-
amento destacou a importância
de se trabalhar em parceria com
os governos e a Câmara de Vere-
adores, para que possa dar seg-
mento ao trabalho que vinha sen-
do realizado no município.  “Te-
nho a obrigação de dar continui-
dade a este trabalho, junto com
todos, mesmo com aqueles que
não pensam como eu. Entretan-
to, sem abrir mão da nossa ban-
deira política”, disse Oslindo.

Termício é reeleito a presidência da câmara

dente - Termício Moreira de
Oliveira; Vice - Celso Ribeiro
dos Santos; 1° Secretário - Zifi-
rino Francisco Alves; 2° Secre-
tário - Ulisses Pereira Amorim
Neto. Os demais edis que com-

põem o Legislativo Municipal
são: Antônio Ferreira de Almei-
da, Alan Nunes Machado, Mil-
ton Prachedes da Silva, Jose-
nias Camargo de Barros e Gi-
valdo Gomes de Souza.

Prêmio Melhores do Ano
grama “Forró Mania” con-
duzido por Kosme Ribeiro,
também da Buriti Fm.

João Néris também re-
cebeu o troféu “Honra ao Mé-
rito” assim como a Rádio Bu-
riti Fm. O Prêmio de Honra ao
Mérito é destinado às pesso-
as e empresas que prestam
serviços relevantes ao muni-
cípio. Vale destacar que a Rá-
dio Buriti Fm foi incendiada
criminosamente por vândalos
no mês de outubro de 2008,
mas nem por isso o povo dei-
xou de votar em seus profissi-
onais. A Rádio Buriti Fm já esta
totalmente reconstruída e no
ar em caráter experimental,
e aos poucos vem retomando
sua programação normal,
com muitas novidades.

João Néris, natural de
Ibotirama, casado, pai de dois
filhos e amante incondicional
da comunidade Calumbí, co-
meçou na Rádio Ibotirama FM
com locutores como Nilton
Bastos, Márcio Rosa, Cleiton
Silva, Nilson Bittar e Miguel
Pingo. Atualmente, além de
Radialista ele ocupa o cargo
público de Controlador Geral
do Município de Buritirama
onde mora há três anos.

Município de Buritirama recebe selo UNICEF
zadas. Dessa forma, sen-
do reconhecido como um
dos municípios que cum-
priu integralmente todas
as metas estabelecidas
pela entidade. A prefeitu-
ra do Município de Buriti-
rama empreendeu esfor-
ços e recursos em um tra-
balho com Secretarias
Municipais e a rede de
proteção para melhorar e
fortalecer os programas e
políticas públicas para a
infância e adolescência. A

conquista do selo UNICEF
Município Aprovado edi-
ção 2008 é um reflexo da
implantação CMDCA, Con-
selho Tutelar que tem sede
e carro próprio, dos pro-
jetos sociais ‘Criança
Ação’, ‘Ler pra crer ’, ‘Pró
- jovem adolescente’, ‘in-
ter music’, e dos indica-
dores da educação que
tem 80 escolas na sede e
zona rural, 15 ônibus es-
colar e uma biblioteca. Da
saúde com 11 postos de

saúde na sede e zona ru-
ral, do investimento nas
áreas de esporte com a
construção de um giná-
sio de esportes, um es-
tádio e oito quadras na
sede e zona rural e do
orçamento voltado para
crianças e adolescentes.
Com essas prioridades a
prefeitura buscou asse-
gurar e trazer impacto
positivo na vida das cri-
anças e adolescentes de
Buritirama.
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POLÍTICA

Itapuan Cunha
Jaime Modesto

Com o duro desafio de
enfrentar as dificuldades e
promover o desenvolvimento
sustentável de seus municípi-
os, os 5.563 prefeitos toma-
ram posse, muitos dos quais
já anunciaram cortes e con-
tingenciamento nos gastos pú-
blicos. Embora ninguém ad-
mita que tenha de recuar em
suas promessas de campanha,
é consenso entre eles à avali-
ação que o ano de 2009 será
de muitas dificuldades.

Ganhar a eleição foi
uma festa para cada um dos
municípios, mas para muitos,
a posse está sendo um dile-
ma. No caminho dos novos ad-
ministradores municipais está
a crise econômica, que fez o
governo federal pedir austeri-
dade às prefeituras e cogitar
cortes nas transferências de
recursos para os municípios,
obrigando-os a enxugar cus-
tos em seus projetos de inves-
timentos e infraestrutura.

Os novos gestores já co-
meçam tendo que solucionar
um dos mais complicados pro-
blemas, e que é comum a to-
dos os pequenos municípios –
a corrida dos cabos eleitorais,
amigos e simpatizantes na bus-
ca de um emprego – quando
muitas das prefeituras já estão
inchadas, com a folha de paga-
mento ultrapassando os limi-
tes estabelecidos pela L.R.F de
52%. Além do que, para se ter
acesso a cargos públicos só atra-
vés de concursos, o que vai de-
pender de muito jogo de cintu-
ra para não desagradar.

Nos discursos de pos-
se, uma promessa em co-
mum: implantar um rigoroso
programa de austeridade,
com corte de despesas diante
da crise financeira, além de
muitas das prefeituras esta-
rem devastadas e falidas sem
qualquer condição de come-
çar a trabalhar. Essa é uma
realidade não apenas de mu-
nicípios da região, pois mes-
mo com o rigor da lei de res-
ponsabilidade fiscal, a situ-
ação se repete em todo país.
Prefeitos que iniciaram o
mandato há pouco menos de
um mês, em centenas de ci-
dades brasileiras e encontra-
ram pela frente um cenário
de terra arrasada, deixada
pelos antecessores. Encontra-
ram máquinas e carros suca-
teados, prédios em ruínas,
informações perdidas ou so-
negadas, dívidas com folha
de pagamento e encargos so-

Novos prefeitos
assumem prometendo

contingenciamento

ciais. Sem falar da situação
financeira, com débitos a for-
necedores e cofres vazios.

      Um estado profun-
damente lamentável é o de
Itabuna, onde a situação da
máquina pública é de total fa-
lência e a saúde pública beira
o caos. É um serviço funda-
mental à vida e ao bem estar
do cidadão, que merece o aten-
dimento médico a que tem di-
reito, independentemente de
quem é o prefeito que sai do
governo e o que entra.

       O que se viu país
afora, e em algumas cidades
da região não foi diferente, é
uma lástima, um horror. He-
rança deixada por aqueles que
não fizeram seus sucessores
nas urnas ou não consegui-
ram a reeleição, como é o
caso de Coribe, Mansidão e
Riachão das Neves. Agora, a
pergunta: se estes tivessem
sido vitoriosos ou eleitos os
sucessores legariam para si
mesmo ou para aliados tama-
nha desordem? Tamanha fal-
ta de respeito?

        Exemplo de pou-
co caso de políticos com man-
datos derrotados nas urnas
que passaram adiante prefei-
turas detonadas se repete por
todo Brasil. Os noticiários
estão repletos de exemplos,
em cidadezinhas longe dos
olhos da opinião pública, dos
grandes centros, onde no pri-
meiro dia de trabalho dos
novos prefeitos, foram encon-
trados nos gabinetes fezes,
pratos com restos de comidas,
garrafas e lixos espalhados.
Na cidade de Almadina no sul
da Bahia, o prefeito encontrou
debaixo da cadeira ao entrar
no gabinete, uma cobra, e não
foi coisa do acaso.

No Brasil tem uma lei
muito rigorosa no que diz res-
peito às contas públicas dos
prefeitos, a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, que acabou
ou ao menos coibiu os abu-
sos, como os rombos que
eram passados de mandato
em mandato. Mas falta ain-
da uma lei para regulamen-
tar as transições de governo,
para obrigar o prefeito que sai
a entregar o patrimônio pú-
blico em ordem, os serviços
no mais perfeito funciona-
mento. Em respeito acima de
tudo ao cidadão.

No Brasil dos dias atu-
ais, a política enveredou por
um caminho obscuro, tais as
atitudes tomadas por gover-
nantes que conseguem se ele-
ger para os diversos cargos em
disputa. Lembro-me do meu
tempo de criança, nos confins
do interior da Paraíba, quando
meu pai era adepto da antiga
União Democrática Nacional –
UDN e contra o seu partido
havia o Partido Social Demo-
crático – PSD, os partidos mais
fortes de então, ao lado do
Partido Trabalhista Brasileiro
- PTB, do saudoso presidente
Getúlio Vargas. Já havia o Par-
tido Comunista Brasileiro –
PCB, comandado por Luiz Car-
los Prestes.  Outros partidos
já existiam, porém com pou-
quíssima expressão. As dispu-
tas entre os partidos eram
acirradas e os perdedores não
levavam boa vida enquanto
oposição. Desconheço mu-
danças de partidos àquela
época, pois os adeptos dos
mesmos não se prestavam
para tal. Quando alguém “vi-
rava a casaca”, termo para
quem mudava de lado, era
alvo de constantes gozações.

Hoje, o que se vê são
adesões as mais esdrúxulas,
capazes de irritar os eleitores
de determinados partidos, pois
fizeram um retrato do seu can-
didato de uma maneira e logo,
logo, experimentam uma injus-
tificada traição, com brusca
mudança de ideologia e, o que
é pior, sem a mínima explica-
ção a quem os elegeu. Apesar
da luta de uns bravos Ministros
do STE, os políticos sempre en-
contram um jeito de burlar a
Lei. E os eleitores, ó paí, ó...

No plano político fede-
ral a maioria do presidente
Luis Inácio é avassaladora, no-
tadamente por ocasião do
malfadado mensalão, provado
sobejamente na CPI criada
para sua apuração, mas que
até hoje não houve punição
para quem quer que seja. Po-
rém, sempre que há uma pes-
quisa do IBOPE, o presidente
aumenta sua “popularidade”.
Há quem questione tais pes-
quisas, mas o homem está no
poder, administra sua popula-
ridade através de diversas bol-
sas para os pobres, etc. A ten-
dência é, portanto, o cresci-
mento do seu prestígio, fato
ocorrido na Argentina com o
ex-ditador Perón, há uns cin-

qüenta anos atrás, mas que
ainda hoje – mesmo morto - é
um líder naquele país.

No Estado da Bahia a
coisa é bem parecida, com
adesões as mais estranhas e
inimagináveis. Mesmo contan-
do com um governador de pou-
ca expressão política, capaz de
subir em palanques de adver-
sários tradicionais, a força po-
lítica é significativa, inclusive
através de alianças com ad-
versários historicamente in-
conciliáveis, mesmo que, na
prática, tais aproximações
não produzam os desejos e
anseios dos baianos. Mesmo
com as defecções temos uma
administração bisonha e não
houve, até esta data, em Bar-
reiras, por exemplo, qualquer
iniciativa em favor do nosso
município e, quiçá, da região,
a não ser incursões de some-
nos importância.

No plano municipal,
tudo leva a crer que teremos
uma sonora torre de babel, tão
grande é a mistura de idéias,
de ideologias e de propósitos.
Não sei se isto será bom para
a cidade como um todo, mas
espera-se que a prefeita Jus-
mari honre pelo menos cinqüen-
ta por cento das promessas de
campanha. Assim o fazendo,
certamente Barreiras experi-
mentará um progresso sem pre-
cedentes, esquecendo com so-
bras a administração passada,
nefasta, sem qualquer progra-
ma, a não ser disseminar incom-
petência, arrogância e ódio,
marcas do nosso último alcai-
de, um político que o povo sa-
berá aposentar e que nunca
mais ocupará um lugar de des-
taque na nossa política.

Sobre a eleição para a
Câmara de Vereadores a mu-
dança foi positiva, mas ainda
aquém das nossas necessida-
des. É difícil que de um dia para
o outro tudo mude como é ne-
cessário, mas mesmo lenta-
mente é bom que as mudanças
sejam sempre em favor do mu-
nicípio, como ocorreu. A presi-
dência da vereadora Kelly tam-
bém significa uma sintonia com
a Prefeita, que trará bons fru-
tos no biênio do seu mandato à
frente do Legislativo.

- A prefeita Jusmari não
tem rancor nem revanchismo, a
começar por um jornal que a
criticou sistematicamente du-
rante anos a fio (e que ainda a
critica) foi contemplado com fa-
tia expressiva da publicidade do
seu governo. No Centro de Abas-
tecimento, também, adversári-
os de antes são os que man-
dam.  Se a moda pega...

Sem revanchismo
-  A Deputada Pe-

drosa se aliou ao Gover-
nador Wagner e, de que-
bra, arrebatou o Cire-
tran, o SAC e parte da DI-
REC. Mesmo perdendo a
eleição municipal, a De-
putada deu a volta por
cima. Parabéns.

O INSS (Instituto Na-
cional de Serviço Social)
desde o dia 05 de janeiro
de 2009 está liberando em
apenas 30 minutos os pe-
didos de aposentadoria
por idade dos trabalhado-
res urbanos, desde que es-
tejam com idade e docu-
mentação regular, a apo-
sentadoria está sendo con-
cedida em tempo recorde.

Para pedir a aposen-
tadoria, o trabalhador de-

INSS está concedendo
aposentadoria em tempo recorde

verá agendar o atendimen-
to em um posto do INSS pelo
telefone 135 ou pela inter-
net. O beneficio só não sai-
rá na hora caso haja falha
no sistema ou ausência de
alguns dados sobre o tra-
balhador. Nesse caso, ele
terá de apresentar docu-
mentos para solicitar a in-
clusão das informações,
como vínculos empregatí-
cios que não estejam regis-
trados no sistema.

O mau hálito, um proble-
ma social que aflige milhares
de pessoas e ainda é considera-
do pela população um grande
tabu. De acordo com Dr. Pentea-
do, quem tem mau hálito sofre
de halitose. Ele explica que as
causas desta doença podem ser
digestivas ou não, e existem dois
tipos: a real e a irreal ou psico-
gênica. A halitose real vem de
causas orgânicas como as diges-
tivas, bucais, pulmonares ou da
rinite, faringite e sinusite. No caso
da irreal ou psicogênica as cau-
sas são imaginárias. “O paciente
acha que tem mau hálito devido
aos comentários que ouviu de ou-
tras pessoas. Um exemplo típico
é quando uma esposa ciumenta
fala para o marido que ele tem
mau hálito com o intuito de afas-
tá-lo de outras mulheres e o indi-
víduo acaba acreditando. A hali-
tose traz um problema de conví-
vio social e até separações de ca-
sais”, declara Dr. Penteado.

Segundo o médico, a lín-
gua é a grande vilã do mau háli-
to. Ele afirma que o correto é
tratá-la como higiene e não
como profilaxia da halitose. O
especialista fala ainda sobre a
dificuldade das pessoas em co-
mentar o assunto: “Geralmen-
te o marido não diz para mu-
lher que ela tem mau hálito e
vice-versa. Tudo acaba se com-
plicando porque fica cada vez
mais difícil descobrirmos se te-

O mau hálito tem cura?
mos ou não mau hálito. Nosso
olfato é bem primitivo e nos
acostumamos com o cheiro. Às
vezes, as crianças, por serem
mais sinceras, dizem a verdade
e só assim percebemos e pro-
curamos algum auxílio”.

Para diagnosticar melhor
a halitose o especialista indica
um exame realizado com o apa-
relho Hallimeter . Segundo o
médico, é possível descobrir se
a pessoa tem mau hálito ou não,
e também quantificá-lo. Dr. Pen-
teado afirma que no Brasil exis-
tem apenas 5 aparelhos como
este, sendo que dois estão em
sua clínica. O tratamento com-
pleto da halitose inclui o exame
e consultas com dentista, nutri-
cionista, otorrinolaringologista,
clínico geral e psicólogo.

O Dr. Penteado explica que
após o paciente passar pelo exa-
me e pelas consultas com os es-
pecialistas, é feito um relatório
onde se indica o tratamento ade-
quado para cada caso. De acordo
com o médico, o percentual de
cura é muito grande e novas tec-
nologias já estão chegando para
atender o pequeno número de
pacientes que não conseguem um
resultado satisfatório durante o
tratamento. Dr. Penteado diz que o
grande obstáculo é o financeiro,
porque nenhum convênio cobre o
tratamento da halitose e muitas
pessoas não podem pagar por um
serviço especializado.
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Uma boa administra-
ção reflete claramente o seu
resultado nas urnas, princi-
palmente com o advento da
reeleição, foi o que aconte-
ceu no município de Muquém
do São Francisco, com a ree-
leição do prefeito José Nico-
lau. Com uma campanha até
mesmo tímida, visto a série de
restrições impostas pela jus-
tiça eleitoral, e a agressivida-
de da campanha imposta pelo
seu adversário, Nicolau ven-
ceu a eleição com uma mar-

José Nicolau governará mais quatro anos

Apesar de estar à
margem do Rio São Francis-
co, o município de Muquém
do São Francisco não possui
água potável. Preocupado
com a situação, o prefeito
José Nicolau reivindicou
junto ao governador Jaques
Wagner a solução desse gra-
ve problema que assola o
município e penaliza a sua
população. Atendendo a so-
licitação do prefeito, o go-
vernador do estado Jaques
Wagner esteve na sede do
município de Muquém do
São Francisco, quando assi-
nou a ordem de serviço para

gem que lhe garante uma
boa base de apoio neste se-
gundo mandato.

No dia 1° de janeiro,
Nicolau tomou posse para go-
vernar o município por mais
quatro anos, e ainda contan-
do com alto índice de popula-
ridade, resultado do trabalho
executado em sua primeira
administração. “Apesar das
dificuldades, quero encarar
esses próximos quatro anos
com o fôlego de um mandato
novo, não quero simplesmen-

te uma continuidade, vou pla-
nejar um novo governo, rees-
truturar e repensar as diver-
sas áreas. Temos agora toda a
estrutura da cidade pronta,
agora é só perpetuar o que já
está sendo feito, e fazer um
governo altamente planeja-
do”, disse Nicolau.

Nicolau conta também
com uma expressiva base de
apoio na Câmara de Verea-
dores, o que irá facilitar e agi-
lizar as ações do seu novo go-
verno. A nova Mesa Diretora

ficou composta da seguinte
forma: Presidente - Jurandir
Alves Barros; Vice-Presidente
– Ronaldo César Mariane; 1°
Secretário – Ernandes Ramos
Magalhães; 2° Secretário –
Erivonildo Neres Passos. Os
demais edis são: Flaviano Ba-
tista Soares, Gilmara Rios, Jo-
celino Augusto Silva, Maria
Martins Andrade e Milton Pe-
reira Carvalho. Sendo que a
base de apoio do governo é
formada por sete vereadores,
e apenas dois de oposição.

Pela segunda vez, o
município de Muquém do
São Francisco recebeu do
fundo das Nações Unidas

Muquém vive a expectativa da água doce
início das obras do Sistema In-
tegrado de Abastecimento de
Água. A obra já se encontra em
fase inicial, inclusive a tubu-
lação para a construção da
adutora já se encontra no mu-
nicípio, e as escavações já co-
meçaram, onde na primeira
etapa, a obra terá um custo de
R$ 13,5 milhões e levará água
de qualidade para aproxima-
damente cinco mil pessoas,
tendo conclusão prevista para
outubro de 2009. Findando a
primeira etapa, será iniciada
a segunda etapa que levará
água para as outras comuni-
dades do município.    O pre-

feito José Nicolau, agradeceu
a presença do governador, bem
como a execução da obra tão
esperada por todos os cidadãos
daquele município, externan-
do em seu discurso: “Nós es-
tamos implantando um novo
modelo de fazer política, um
modelo de dar sustentabilida-
de às comunidades, um mo-
delo de provocar independên-
cia nas pessoas, um modelo
de tornar as pessoas a cada dia
mais cidadãs. Essa obra é um
marco para o nosso município
que agora vai ter a água que
tanto sonhamos e que todos
merecem”.    O governador

Jaques Wagner, agradeceu a
presença de todos, citando a
importância das parcerias re-
alizadas entre o governo do es-

tado e as prefeituras munici-
pais, bem como a importân-
cia de existirem gestores pú-
blicos comprometidos com o

desenvolvimento sustentá-
vel das comunidades rurais,
salientando: “Quero dizer
que para mim, hoje é um dia
de muita alegria, pois logo
no primeiro dia do meu man-
dato eu lancei o programa
Água para Todos, pois para
mim era um absurdo que na
nossa querida Bahia, um es-
tado tão rico em águas, só
30% da população da zona
rural tinha água quando eu
cheguei no governo, e hoje es-
tamos aqui assinando essa
ordem de serviço para exe-
cução de uma obra tão im-
portante para esse povo”.

Município de Muquém
recebe pela segunda vez o selo UNICEF

para a infância (UNICEF), o
selo UNICEF. A premiação foi
criada com o objetivo de va-
lorizar as gestões municipais

que cumprem integralmente
as metas estabelecidas pelo
órgão. O município de Mu-
quém vem garantindo aos ado-
lescentes, o acesso à educação
de qualidade, saúde e lazer.

Essa é a segunda vez
que o jovem município rece-
be o prêmio de reconheci-
mento por ter cumprido e
melhorado todos os indicado-

res relacionados à gestão de
políticas públicas, impacto e
participação social. Para con-
ceder a condecoração, o UNI-

CEF monitora os índices como
mortalidade infantil, acesso
ao pré-natal e taxa de desnu-
trição. Entre as principais me-
tas a serem alcançadas, estão
à manutenção da sobrevivên-
cia de todas as crianças, a ga-

rantia de atenção básica de
saúde, principalmente as mu-
lheres grávidas, e crianças de
dois anos. Para o prefeito José
Nicolau, receber o prêmio
pela segunda vez, é o reflexo
e o reconhecimento de um
trabalho consistente que vem
empreendendo desde o seu
primeiro ano de governo.
“Isso nos deixa bastante gra-

tificado, estar entre os trin-
ta municípios que foram re-
conhecidos por cumprir to-
das as metas estabelecidas
pelo UNICEF, eleva a nossa
auto-estima e nos motiva a
trabalhar cada vez mais
para proporcionar ao nos-
so povo uma melhor quali-
dade de vida,” concluiu Ni-
colau.

Governador da Bahia assina ordem de serviço para início das obras do Sistema Integrado de Abastecimento de Água do município.

A Câmara Munici-
pal de Cristopólis elegeu
no dia 1° de janeiro de
2009 a sua nova direto-

Legislativo de Cristopólis elege nova diretoria
ria que irá comandar o Le-
gislativo Municipal no
quadriênio 2009/2012. Foi
eleito como presidente, o

vereador Moisés dos San-
tos Custódio, a vice-pre-
sidência ficou com o ve-
reador Oscarino da Silva
Vieira, como 1º Secretá-
rio o Vereador Marcos
Eduardo, 2º secretário
José Lopes de Meneses. Os
demais vereadores que
compõem o legislativo
municipal são: Suelúcio
Alves Prado, Getulio dos
Santos Custodio, Edinaldo
Araújo, Sirley de Araújo
Santos Miranda e Maria
Zélia de Oliveira Souza.

O Poder Legislativo
de Canapólis elegeu no úl-
timo dia primeiro de janei-
ro de 2009, a sua nova Mesa
Diretora. O veterano vere-
ador João Lourenço foi re-
eleito, e continua no co-
mando da Câmara Munici-
pal de Canapólis, A vice-
presidência ficou mereci-

João Lourenço é reeleito à presidência da câmara de Canapólis
damente com o vereador Zo-
roaldo Queiroz Nunes, 1º se-
cretario-Alvino de Oliveira,
2º secretario-Adenailson Sil-
va Cortes. Os demais verea-

dores são: Elizeu Fagundes
Ataíde, Edvan Maria de Je-
sus, Albek Mendes, Reinal-
do Soares de Jesus e Ednil-
son Neponuceno de Souza.
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A prefeita Jandira Xavier
toma posse para seu segundo
mandato. O evento foi muito bem
reputado pelos dirigentes presen-
tes e prestigiado pelo povo de Bai-
anópolis. Jandira Xavier teve um
bom desempenho na sua primei-
ra administração, resultado que
refletiu positivamente nas urnas
na última eleição, provando que é
possível manter uma política ad-
ministrativa justa, quando todos
trabalham juntos em prol do bem
comum. Com uma expressiva van-
tagem de 1.468 votos, Jandira as-
sume o governo com grande apoio
popular e uma expressiva maioria
na Câmara de Vereadores.

Sua trajetória na política
não foi uma das mais fáceis,
pelo contrário, teve que manter
pulso firme em relação à hosti-
lidade e perseguições de seus
adversários políticos. Determi-
nada e com muita convicção de
que estava na busca do melhor
para sua terra, Jandira vai para
o seu 2° mandato com alto índi-
ce de aprovação na sua admi-
nistração, uma prova incontes-
te do seu desempenho adminis-
trativo foi o resultado da elei-
ção de 5 de outubro. A prefeita
Jandira está confiante em rela-
ção ao seu novo governo, e acre-
dita que essa administração será
diferente, pois a máquina pú-
blica se encontra em pleno fun-
cionamento, situação bem dife-
rente da que encontrou no íni-

Prefeita Jandira Xavier toma posse para o seu 2° mandato

O Poder Le-

gislativo de Bai-

anópolis elegeu

no dia 1° de ja-

neiro a sua nova

Mesa Diretora

que ficou assim

constituída: Pre-

sidente – Josemi

Joaquim Maciel;

Vice-presidente

– Jacionildo José

de Souza; 1° Se-

cretário – Weube

cio de seu primeiro mandato,
apostando no desenvolvimento
socioeconômico de Baianópolis.

Jandira é um exemplo de
que a mulher está ocupando o seu
espaço em todos os setores, e
principalmente na política. Não há
como falar em democracia plena
e sobreviver na atual conjuntura,
se não for contra a subalternida-
de da mulher. Até porque a ques-

tão feminina terá centralidade
política no mundo futuro, de to-
dos os setores, a maior presença
em termos de organização e dis-
puta de espaço é da mulher. E fa-
zer um chamamento às lideran-
ças presentes para que trabalhem
por se fazer representar em todas
as instâncias de poder, lembran-
do a ascensão da mulher. O Brasil
só será outro Brasil quando as
mulheres compreenderem a força
que têm. “A mulher está luta co-
munitária, na educação, na saúde.
Vamos marcar presença na política
também. Vamos construir uma re-
presentatividade efetiva também
na política”, disse Jandira.

No seu pronunciamento,
Jandira conclamou a todos para
uma união de força, objetivando
a continuidade de um governo
pautado na liberdade de expres-
são, na transparência e acima de
tudo, que reine a paz, a compre-
ensão e o amor entre as pessoas.

Câmara de vereadores
de Baianópolis tem nova

diretoria
Febrônio dos

Santos; 2° Secre-

tário – Jilvane

Febrônio dos

Santos. Os demais

edis que compõe

o Legislativo Mu-

nicipal são: Fran-

cisco F. Cruz, Ed-

gar Sena Souza;

Liliana Oliveira

Cruz, Jorge Gue-

des e Milton Ar-

lindo de Souza.

O prefeito de Catolân-
dia, Robson Almeida, que
teve uma vitória histórica
nas urnas no dia 05 de outu-
bro, tomou posse para o seu
2° mandato, e reiterou o
compromisso que sempre
teve com o povo catolanden-
se, dando início a um novo e
grande passo na história po-
lítica do município. Cato-
lândia é o menor município
do estado da Bahia, mas, nos
últimos quatro anos vem
passando por uma grande
transformação, promovida
pela administração munici-
pal. O resultado da eleição
de Dr. Robson foi o reflexo da
boa gestão que fez no seu
primeiro mandato, com efe-
tivas ações voltadas para o
social.

Com um extenso tra-

Robson Almeida diz que sua bandeira agora é o asfalto

A Câmara de Vere-
adores de Catolândia
elegeu no dia 1° de ja-
neiro a sua nova Direto-
ra para o biênio 2009/
2010: Presidente – Neu-
rivan Souza dos Santos;
Vice-presidente – Gio-
vanni Moreira dos San-
tos; 1° Secretário – Car-

balho nas comunidades e uma
administração premiada, o
prefeito trouxe para Catolân-
dia mais igualdade social e
qualidade de vida. Em sua
administração, importantes

programas foram implanta-
dos, atendendo a camada mais
carente da sociedade. Além
disso, foram realizadas obras
estruturantes de cunho social.
A população reconheceu o tra-

balho que vinha sendo feito,
através de um modelo de ges-
tão baseado no social, e Rob-
son vai escrevendo seu nome
na história de Catolândia, na
Bahia e no Brasil.

Ainda no dia 1° de ja-
neiro, após a cerimônia de pos-
se, o prefeito Robson Almeida
acompanhado do seu vice, Gil-
van Pimentel Ataide, autorida-
des e um grande público inau-
guraram uma moderna quadra
poliesportiva na sede do mu-
nicípio, construída com recur-
sos conseguidos através da de-
putada estadual Antonia Pedro-
sa, que no ato foi representada
por sua assessora especial Jeni
Dias de Castro, a deputada re-
presenta o município de Cato-
lândia na Assembléia Legisla-
tiva do Estado.

Dr. Robson atribui sua
vitória nas urnas ao reconhe-
cimento da população pelos
serviços que sempre prestou
ao município. Ele garante que,
entre outras ações, vai traba-
lhar por medidas que resultem
em melhorias para o povo.

O médico Robson Al-
meida afirma que em seu 2°
mandato, a sua principal ban-
deira de luta será a busca de
tirar o município do isolamen-
to com a construção de uma
via de acesso com asfalto, li-
gando Catolândia a Barreiras.
Além disso, Robson assegura
que outras ações serão imple-
mentadas em todo o municí-
pio, mas principalmente, nas
comunidades mais carentes.
“É preciso desenvolver políti-

cas que venham ao encontro
das necessidades básicas da
sociedade, como: Saúde,
Educação, Infra-estrutura,
Habitação, Social e outros
setores”, e garante: “Temos
que fazer mais, lutando por
políticas de atendimento”,
disse Robson.

Entre suas principais
ações está à viabilização de
um melhor atendimento na
saúde e na área social por
ser tratar de um município
carente e sem renda pró-
pria, onde as pessoas vivem
basicamente da agricultu-
ra de subsistência. Robson
trabalha pela governabili-
dade e defende a harmonia
entre os poderes e todos os
setores produtivos.

Legislativo de Catolândia
tem nova diretoria

los Chaves do Nascimen-
to; 2° Secretário – Do-
mingos Marcel ino da
Cruz; Os demais vereado-
res são: Adalton de Almei-
da Sobrinho, Evalda Vieira
de Almeida de Souza, Alon-
so Dantas Filho; Anísio
Ferreira Campos e Ivone
Pereira Rego Ataíde.
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O líder do partido Demo-
cratas na Câmara Federal - Depu-
tado federal ACM Neto - visitou
Barreiras para reforçar os conta-
tos com a base e debater com os
suplentes de vereadores a ques-
tão da PEC 333 no Congresso Na-
cional, e teve como principal ob-
jetivo prestigiar o ato de filiação
do empresário Dó Oliveira ao Par-
tido Democrata em Barreiras. A
cerimônia aconteceu no plenário
da Câmara Municipal perante a
presença de grande número de
suplentes de vereadores que,
apesar de obterem significativa
votação nas eleições de 2008, não
conseguiram se eleger para assu-
mir uma cadeira no Legislativo.

O Deputado fez uma expla-
nação da situação do Projeto de
Emenda Constitucional aprovado
no Senado Federal, e que não foi
promulgado pelo presidente da
Câmara. A emenda tem como ob-
jetivo normatizar a questão do nú-
mero de vereadores em todo o
país. Situação que ainda conti-
nua indefinida, apesar de ter
sido aprovada no Senado Federal
em dois turnos. A Mesa Diretora
da Câmara dos Deputados resiste
em não promulgar a PEC, com a
alegação de que o Senado modi-
ficou o texto original, separando
o dispositivo que reduziria o re-
passe para as Câmaras de Verea-
dores. A matéria é polêmica, e não
conta com o apoio de 90% da po-
pulação, também está na mira da
imprensa nacional, que tem de-
monstrado estar totalmente con-

Partido Democratas tem novo filiado
Empresário Dó Oliveira Filia-se ao Partido Democrata

Na cerimônia de filiação
do empresário Dó Oliveira estive-
ram presente várias autoridades,
entre os quais: ACM Neto, Drª
Graça Mello, Dr. Luciano Trinda-
de, Luiz Holanda, Núbia Araújo,
Tsylla Balbino, (PV) Pablo Barro-
so (atual presidente do DEM/
Barreiras), o ex-prefeito Antonio
Henrique (PMDB), Edvaldo Cos-
ta, presidente do PSDB/Barrei-
ras e a ex- secretária de educa-
ção do município Maria Anália.

Após a assinatura da ficha
de filiação ao partido, o novo fili-
ado usou a tribuna e traçou sua
trajetória política, agradecendo o
convite do deputado ACM Neto,
sentindo-se honrado. Embora
nesses quase 50 anos de vida po-
lítica tenha estado sempre pre-
disposto a colaborar e articular

trária à aprovação da PEC.  A de-
cisão agora cabe ao Supremo Tri-
bunal Federal. A pressão contra a
aprovação da PEC é grande por
parte de vários segmentos da so-
ciedade.  A PEC foi aprovada em
dois turnos no Senado na calada
da noite, inclusive com a quebra
de interstício.

“O que temos que fazer,
com toda a urgência possível, é
uma reforma política no Brasil,
com a profundidade e a serieda-
de que o país merece. E esta de-
verá ser a mãe de todas as refor-
mas” – asseverou ACM Neto.

Reconstruindo o DEM de Barreiras
candidaturas e campanhas visando
o melhor para Barreiras, Dó salien-
tou que ultimamente estava distan-
ciado de uma participação mais efe-
tiva, mas sempre atento ao processo
político regional. “Tenho a política
no sangue, e mesmo que eu qui-
sesse viver afastado dela, não me
sentiria à vontade. Por isso, após
refletir sobre o último processo po-
lítico ocorrido em nossa cidade, e
por extensão se desenvolve atual-
mente na Bahia, ficar de fora e
omitir-me não estaria nem nas mi-
nhas origens nem no meu modo
de encarar uma realidade que está
aí palpável”, disse Dó.

Destacando a importância do
momento político, o empresário lem-
brou que muitas vezes, pessoas que
tem condições de participar, ficam
de fora do processo, por omissão ou

comodismo, deixando de dar sua
contribuição para a melhoria do
sistema político local. E ao finali-
zar seu pronunciamento declarou
que pesou muito em sua decisão
de aceitar o convide de ACM Neto,
entretanto, a gratidão que tem
pelo muito que Barreiras lhe pro-
porcionou ao longo destes anos,
onde constituiu família e criou o
filhos o convenceu. “Entendi que
era chegada à hora de correspon-
der aceitando o desafio de Neto,
nesta hora importante que será a
reconstrução do DEM de Barrei-
ras, para que volte a ser novamen-
te um partido com forte represen-
tatividade no contexto político bai-
ano e por que não nacional”.

Ao saudar o novo filiado
e destacar a importância deste
ato e a alegria de receber nos
quadros do partido uma pessoa
com o perfil e com a liderança de
Dó Oliveira - que vem para dar
um novo rumo ao partido na re-
gião - ACM Neto destacou que o
DEM, como o restante do todo
país, passa por uma reformula-
ção significativa. Nesse sentido
os Democratas visam desde já, a
sucessão presidencial de 2010,
onde o partido deverá marchar
unido com PSDB, devendo ocor-
rer o mesmo na Bahia. “Por isso
a importância de se reformular e
fortalecer os quadros partidári-
os dos Democratas também aqui
em Barreiras”, destacou Neto.

Em entrevista exclu-
siva ao Jornal Gazeta do
Oeste, Dó Oliveira falou:
“O que me levou a filiar
num partido político foi a
motivação de aproveitar
o momento que Barreiras
e região passa pela reno-
vação do seu quadro po-

lítico, uma oportunidade
para inserir pessoas capa-
zes no processo político re-
gional. O meu papel é de-
senvolver e articular esse
novo processo aqui na re-
gião. Neste primeiro mo-
mento não é para se falar
em candidatura, é um mo-

mento de reconstruir, forta-
lecer, trazer propostas e fa-
zer reivindicações ao nosso
deputado ACM Neto. Quan-
to à questão de candidatu-
ra temos que construir um
time forte, e aquele que no
momento tiver melhor ava-
liado, com vontade, dispo-

nibilidade e capacidade,
será o nosso candidato. A
princípio eu não reivindi-
co candidatura, inclusive
combato essa coisa da po-
lítica personalista, quando
já entra dizendo que é
candidato, isso está supe-
rado na política de Barrei-

ras. Quero fazer uma polí-
tica de articulação, coor-
denação, pois temos bons
nomes para todas as áre-
as, como vereador, deputa-
do e prefeito.

Desta vez, o Democra-
ta nos abriu as portas e es-
tamos trabalhando para

construir um bom time.
“Quanto aos graves pro-
blemas de Barreiras é
uma questão só de gestão,
recursos não faltam, é um
município forte, a prefei-
tura tem um bom aporte,
a questão é só de geren-
ciamento”, concluiu Dó.

A Câmara de vere-
adores de Angical tem
nova diretoria que irá
comandar o Legislati-
vo Municipal no biê-
nio 2009/2010. A nova

Câmara Municipal de Angical tem nova diretoria
Mesa Diretora ficou
com a seguinte forma-
ção: Presidente – Ed-
son Silva de Matos;
Vice-presidente – Car-
los Rocha da Silva; 1°

Secretário – Antônio
Henrique de Oliveira;
2° Secretário – Emer-
son Mariane Dias. Os
outros vereadores que
compõe a Câmara Mu-

nicipal são: Josafá
Ramos de Oliveira,
Noel Ramos Bastos,
Bertolino Alves da
Penha e Nizaldo Sil-
va Souza.
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O prefeito reeleito de
Formosa do Rio Preto Ma-
noel Afonso e sua vice Hel-
da Nayara Azevedo de Ara-
újo tomaram posse junta-
mente com os novos verea-
dores eleitos. A festa de
posse do prefeito Néo vai
ficar na história de Formo-
sa do Rio Preto, o dia 01 de
janeiro de 2009 será sem-
pre lembrando por todos os
Formosenses. O salão de
eventos do Colégio Coração
de Jesus ficou pequeno
para tanta gente, era mais
uma demonstração que a
população externava com o
reconhecimento ao traba-
lho de um prefeito que foi
reeleito para dar continui-
dade às ações que transfor-
maram o município de For-
mosa em um dos mais im-
portantes do Oeste.

Muita expectativa e emoção na festa de posse de Néo Araújo
O prefeito Manoel Afonso (Néo Araújo) instituiu em Formosa do Rio Preto um novo modelo de gestão pública. Firmando-se como uma das mais

expressivas e importantes lideranças política do oeste baiano pelo seu perfil e credibilidade na administração municipal, e de ter promovido uma gestão
que modernizou os métodos e a forma de administrar, incluindo Formosa do Rio Preto no contexto de desenvolvimento do Estado da Bahia.

A cerimônia de posse
foi marcada também pela
emoção. Em seu pronuncia-
mento, o prefeito reeleito
mencionou as ações pelas
quais o povo de Formosa o
reconduziu mais uma vez a
condição de prefeito do mu-
nicípio. Néo falou do orgu-
lho e responsabilidade que
tem ao saber que o seu sau-
doso pai, ex-prefeito Bene-
dito Araújo foi um exemplo
de homem público, e sem-
pre teve como referência
para o exercício de sua vida
pública. “Mais uma vez vol-
to para assumir esse com-
promisso, e agora com mui-
to mais experiência, mas
com a responsabilidade do-
brada, por que serei compa-
rado a mim mesmo, e tenho
assim a obrigação de fazer
mais e melhor, os desafios

agora são outros”, disse.
Néo Araújo fez ques-

tão de agradecer a todos os
servidores municipais e aos
secretários que lhe ajuda-
ram a conduzir a adminis-
tração do município. Mas fez

um agradecimento especial
ao povo de Formosa, pela
confiança renovada em seu
trabalho. “O caminho que
vamos começar a trilhar
será sempre aquele que es-
colhi como homem público,
respeitando o direito de
cada família e zelando pela
causa pública, onde a ética

e a transparência são pon-
tos fundamentais na condu-
ção de minhas ações”.

 Finalizando o seu
pronunciamento, o prefeito
ressaltou o apoio que rece-
beu dos Deputados João
Leão e Antonia Pedrosa, e foi
bastante aplaudido quando
mencionou o carinho e de-
dicação com que à primeira
dama Nani Araújo cuida das
ações sociais do município.

Néo Araújo finalizou as suas
palavras reafirmando os
novos compromissos que as-
sumiu com o povo de Formo-
sa e disse que começava ali
mais quatro anos de traba-
lho e desenvolvimento.

A solenidade de pos-
se contou com a presença de
todos os vereadores eleitos,
como também da Deputada
Estadual Antonia Pedrosa
que fez questão de reafirmar
a sua alegria pela reeleição
do prefeito Néo Araújo.

O novo presidente da
Câmara de vereadores Ari-
ovaldo abriu a sessão que
deu posse ao prefeito e
vice-prefeita Nayara, ao fi-
nal, o povo fez a festa, de-
monstrando a alegria e co-
memoração pela grandiosa
vitória do povo Formosense.

O Poder Legislativo de
Formosa do Rio Preto elegeu
no dia 1° de janeiro de 2009 a
nova Mesa Diretora para o bi-
ênio 2009/2010 que ficou as-
sim representada: para Presi-
dente foi eleito o vereador Ari-
ovaldo Farias Nogueira; vice –
Fábio Araújo Rocha; 1° Secre-

Câmara de Formosa do Rio Preto
tário – Ivônio Alves de Castro;
2° Secretário – Lisídio Correia
Barreto. Os demais vereadores
que compõe o Legislativo Mu-
nicipal são: Arnaldo Rocha
Cerpa, Gestidalto Ribeiro da
Cruz, Gillian Rocha Oliveira
Santos, Maria Rosita Azevedo
Araújo e Osvaldo Marinho.

A Amorvale - Asso-
ciação dos Municípios do
Vale do Rio Corrente - de-
finiu a sua nova diretoria
para o biênio 2009/2010,
em assembléia realizada
na sede da entidade no
dia 12 de janeiro em São
Félix do Coribe. O prefeito
de Santana, Marcos Auré-
lio Cardoso foi eleito por
aclamação para presidir a
entidade. A nova diretoro-
ria foi eleita e empossada
no mesmo dia, já que o
pleito aconteceu de forma
consensual com chapa úni-
ca. Além do presidente, fo-
ram escolhidos os demais
membros da diretoria,
sendo que o cargo de vice-
presidente ficou com o
prefeito de Santa Maria da

Amorvale
elege nova
diretoria

Vitória, Amário dos Santos
Santana.

“Essa é uma respon-
sabilidade que assumo cujo
principal propósito será for-
talecer a municipalização
através de várias ações que
sejam comuns as cidades
que integram a Amorvale,
com vistas a um maior de-
senvolvimento destas loca-
lidades”, declarou o recém
presidente da entidade.

A Amorvale é com-
posta por 16 municípios do
Vale do Rio Corrente: Bre-
jolândia, Tabocas, Serra
Dourada, Santana, Santa
Maria da Vitória, Correnti-
na, Canapólis, Jaborandi,
Coribe, Cocos, Feira da
Mata, Bom Jesus da Lapa,
Sítio do Mato, Serra do Ra-

malho, Carinhanha e São
Félix do Coribe.

“Essa diretoria terá
que ter a participação efe-
tiva de todos os prefeitos
que a compõe, fazendo parte
dessa luta que a gente tem
que travar de agora em di-
ante, mais do que nunca,
por que já se sabe que as
outras associações que re-
presentam os municípios
em outras regiões já estão
bem à frente nas discussões
de interesses macros. E nós
estamos ainda capengando,
e isso não é culpa dos ex-
presidentes, mas é sim de
cada um de nós, como não
queremos denominar culpa-

dos, e sim fazer com que a
associação se fortaleça, o
trabalho tem que ser em
conjunto, desde Brejolândia
a Carinhanha, desde Cor-
rentina a Bom Jesus da
Lapa e assim nós iremos
conseguir resolver muitos
problemas, que são comuns
a todos os municípios. Des-
sa forma, o governo fede-
ral, estadual, os ministéri-
os e as secretarias de esta-
do, vão entender que não
está mais tratando com um
município individualmente,
e sim, através de uma re-
presentatividade regional,
ou seja, vamos estar forta-
lecidos dentro de uma sis-

tema de cooperativismo.
Enquanto outras regiões
estão fortalecidas através
de consórcios, com experi-
ência dessa natureza na
área de saúde, educação e
outras setores da adminis-
tração municipal em várias
regiões do Brasil, e tem
conseguido mais recursos

para resolver seus proble-
mas regionais, nós esta-
mos ainda, naquela velha
situação em que cada mu-
nicípio tem que resolver
seus problemas individu-
almente, quando podería-
mos fortalecer a nossa re-
presentatividade regional
na nossa sede administra-
tiva para resolver os pro-

blemas e entraves de for-
ma conjunta. Portanto, é
essa a proposta, de que
não existe um presidente
como responsável único e
absoluto de resolver os
problemas de todos nós,
mas cada um de nós te-
mos que fazer parte des-
se contexto”, disse Marcos
Cardoso.
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A Lei n°. 6.766/79 e suas al-
terações, no seu artigo 2°, dispõe so-
bre o parcelamento do solo urbano
que poderá ser feito mediante lotea-
mento ou desmembramento, obser-
vando as disposições desta lei, e as das
legislações estaduais e municipais per-
tinentes.

Para a criação de loteamentos
em áreas urbanas em cidades de me-
nor porte é necessário: elaboração do
projeto; ser aprovado no departamento
de infra-estrutura da prefeitura após
parecer jurídico; tem necessariamen-
te que estar em conformidade com as
exigências do IBAMA no que se refere
- áreas verdes, praças e jardins - e
ainda levando-se em conta a área de
preservação ambiental a depender da
localidade, podendo assim, ser des-
membrado e comercializado.

Em cidades de grande porte ,
terá que obedecer o código de pos-
tura fundamentado na Lei Federal. E o
loteamento com infra-estrutura como
água, energia, esgotamento sanitário
e meio-fio. No caso de Jaborandi, de
acordo com as plantas dos loteamen-
tos (foto), não foram respeitados os
limites estabelecidos pelas normas le-
gais, a começar pelos 50 metros à mar-
gem da rodovia, além da distância de
30 metros da área de preservação am-
biental à margem do Rio Formoso. “O
nosso objetivo é tornar Jaborandi uma
cidade habitável, portanto, os herdei-
ros e proprietários dos terrenos deve-
rão dirigir-se a prefeitura para que
juntos possamos buscar uma solução
no sentido de legalizar os referidos
lotes, sem que haja prejuízo, inclusive
para o meio-ambiente e as áreas des-
tinadas públicas”, externou Regente.

José Dias retoma o poder em Jaborandi

“O bom filho a casa
torna”, com essa máxima
pode se definir a retomada
da administração municipal
pelo prefeito José Dias (Re-

gente). A solenidade de
posse foi realizada no Ple-
nário da Câmara de Verea-
dores, participaram autori-
dades, convidados e comu-

nidade. Após a leitura do
juramento, José Dias para-
benizou os novos vereado-
res que comporão o Legis-
lativo no quadriênio 2009/

2012. E conclamou a todos
para juntos ao longo dos
próximos quatro anos pro-
moverem um grande traba-
lho em favor da comunida-
de, lembrando que deve ha-
ver muita compreensão e
paz entre o Legislativo e
Executivo. “A nossa missão
está apenas começando, há
muito que fazer e realizar
nos próximos quatro anos,
por isso mesmo, espero con-
tar com a colaboração e
participação de todos os ve-
readores e comunidade”.

Regente disse estar
consciente da grande res-
ponsabilidade, e os desafi-
os que tem pela frente, lem-

brando que, apesar do mu-
nicípio ser privilegiado por
obra da natureza, ainda tem
muito a se fazer, mas ressal-
tou ao mesmo tempo que a
própria população compre-
endeu, ao lhe reconduzir a
prefeitura, sinalizando que
é necessário persistir no
rumo do desenvolvimento e
da justiça social. “Preten-
do promover um governo
participativo popular, com
ações respaldadas em su-
gestões, onde o povo irá
apontar as prioridades”.
Regente externou a sua sa-
tisfação em retornar ao go-
verno de Jaborandi, onde já
governou por oito anos.

Nos oito anos que go-
vernou Jaborandi, Regente
implantou um novo mode-
lo de gestão, modernizan-
do a máquina pública e
construindo grandes obras
de cunho social, onde dei-
xou o município com 100%
de saneamento básico, in-
cluindo Jaborandi no con-
texto dos municípios mais
bem administrado do esta-
do. Foi um prefeito empre-
endedor e referência regi-
onal. Agora espera repetir
o feito neste novo manda-
to. Zé Dias deve ser incluí-
do na história da política
baiana como um dos me-
lhores gestores do estado.

Regente assume a
prefeitura de Jaborandi
com graves problemas a
serem resolvidos deixa-
dos pelo seu antecessor,
entre eles, a questão dos
loteamentos irregulares
que foram implantados no
município, com a anuên-
cia da administração pas-
sada.

Um dos seus pri-
meiros atos foi baixar o
decreto n°. 916/2009 que
dispõe sobre o cancela-
mento de Títulos Dominais
localizados nos Loteamen-
tos Beira Rio, Alto do
Cruzeiro e Moreira Al-
ves, bem como os lotea-
mentos dos bairros Vere-
das, São Manoel e
Planalto. Os referidos
empreendimentos foram
implantados desrespei-
tando todas as normas
legais exigidas pela lei,
inclusive com fraude na
legalização dos documen-
tos, com a clara evidência
de favorecimento. Escri-
turas que foram lavradas,
atropelando os prazos le-
gais entre a aprovação da
Lei pela Câmara e o seu
registro, com o objetivo de
expedir os títulos de domí-
nio aos adquirentes.

Regente disse que
não se trata de questão
política, mas que como
gestor público é obrigado
por força do cargo defen-
der os interesses da mu-
nicipalidade. Os lotea-
mentos em questão deso-
bedecem todas as normas
legais exigidas e irão cau-
sar graves problemas fu-
turos com o crescimento

Prefeito baixa decreto cancelando Títulos de Domínio em loteamentos ilegias
Normas para

implantação de
loteamentos em
áreas urbanas
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Prefeitos e vereadores
eleitos de Luis Eduardo Ma-
galhães tomaram posse no
primeiro dia do ano de 2009.
A posse do novo prefeito está
gerando grande expectativa
no município. A cerimônia
aconteceu no auditório do
Hotel Saint Louis, seguido
por muita comemoração de
familiares e amigos.

Além do prefeito eleito,
Humberto Santa Cruz e sua vice,
Katherine Rios, tomaram pos-
se também os vereadores: José
Geraldo Morais, Sidnei Giachi-
ni, Cabo Carlos, Valmor Ma-
riussi, Ariston Gomes Aragão,
Ondumar Marabá, Alaidio Cas-
tilho de Moura, Eder Fior e Ja-

Humberto Santa Cruz e vereadores eleitos tomam posse
nete Alves dos Santos.

A nova Mesa Diretora da
Câmara para o biênio 2009/
2010 ficou assim constituída:
Presidente - Eder Fior; Vice-
presidente - Sidnei Giachini;
1° Secretário - Janete Alves
dos Santos e 2° Secretário -
José Geraldo Morais.

Presente também para
ceder o seu posto e prestigiar
o empresário e ex-presidente
da Associação dos Irrigantes
da Bahia (Aiba) – Humberto
Santa Cruz, esteve o prefeito
Oziel Oliveira que administrou
a cidade durante dois manda-
tos consecutivos e, que agora,
deve lançar-se ao cargo polí-
tico na esfera federal.

A vereadora Kelly Ma-
galhães assume a presidên-
cia do Legislativo Municipal
pela 2° vez. A nova Mesa Di-
retora da Câmara Municipal
de Barreiras ficou assim
constituída: Presidente: Kelly
Magalhães; Vice-presidente:
Ben Hir Aires de Santana; 1º
Secretário: Antonio Rodrigues
de Souza; 2ª Secretária: Iza-
bel Rosa dos Santos. Os de-
mais vereadores que compõe
o Legislativo Municipal são:
Geovani Mani, Bispo Daniel,

Kelly Magalhães assume a presidência da Câmara pela 2° vez

Hipolito, Leideomar, Francis-
co Sobrinho, Antônio Carlos
e  Carlos Tito.

Em seu pronunciamen-
to, após enfatizar a grandio-
sidade e a importância do
evento, a presidenta da Câ-
mara renovou o compromis-
so de honra, auferido pelo
voto popular, de trabalhar em
sintonia com o Poder Execu-
tivo, para proporcionar um
tempo diferente, de paz e pro-
gresso para Barreiras. “Es-
tamos entrando em uma nova

era, um novo momento, em
que uma mulher, pela pri-
meira vez - e pela vontade
popular - assume as réde-
as do município. E isto nos
dá a certeza que esta
grande mulher de fé fará
um governo pautado na
ética e na moralidade.
Pois sua coragem é muito
maior do que as possíveis
dificuldades que encontra-
rá no cargo, deixadas por
seu antecessor” – desta-
cou a vereadora Kelly.
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O dia 1° de janeiro de
2009 vai ficar marcado na
história dos 117 anos do
município, toma posse como
chefe do Executivo Munici-
pal a primeira prefeita de
Barreiras, tendo como vice,
também uma mulher, a ex-
vereadora Regina Figueire-
do, situação que se repetiu
no Legislativo, assumindo a
presidência da Câmara, a
vereadora Kelly Magalhães.
Mais de quatro mil pessoas

movidas pela expectativa e
cheias de esperança se
aglomeraram no espaço da
casa de eventos Magnum
para a posse da primeira
prefeita de Barreiras.

No seu pronuncia-
mento, Jusmari intensamen-

No último dia 14, a
prefeita de Barreiras, Jus-
mari Oliveira, e o ex-prefei-
to de Luiz Eduardo Maga-
lhães Oziel Oliveira, estive-
ram reunidos com o Supe-
rintendente Estadual do
DNIT - Departamento Naci-
onal de Infraestrutura de
Transportes, Saulo Pontes,
que anunciou serviços de
recuperação e ampliação da
malha viária da região.

“Nos últimos sete
anos, percebemos o grande
crescimento de Luiz Eduar-
do Magalhães e o empenho
do ex-prefeito Oziel para
que a rodovia que passa
pela cidade e serve para o
escoamento da produção
fosse recuperada”, comen-
tou o superintendente.

Ainda de acordo com
Pontes, diversos projetos de
recuperação e ampliação
das rodovias foram postos
em prática graças à articula-
ção política da prefeita Jus-
mari Oliveira quando era
deputada. “Ela foi muito atu-
ante, e conseguiu assegurar
verbas no orçamento da
União, inclusive no PAC”.

O superintendente

Grande expectativa e esperanças renovadas na posse de Jusmari

te ovacionada e sensivel-
mente emocionada, iniciou
dizendo que vai inaugurar
um novo modelo de gestão
pública e colocar Barrei-
ras no lugar que ela me-
rece e pediu que todos
“orem a Deus para que Ele

ajude”, pois a tarefa não
será fácil. E entre os agra-
decimentos que fez, além
dos 51% de votos recebi-
dos da população, agrade-
ceu seus familiares, nomi-
nando-os um a um. Teceu
elogios ao ex-prefeito

Paulo Braga, que estava
presente ao evento, classi-
ficando-o como seu pro-
fessor e modelo político.

Dirigiu-se ao Poder
Legislativo com a totalida-
de dos edis presentes, elo-
giando-os pela demonstra-
ção de união que a nova
câmara deu ao compor uma
chapa única para a eleição
da Mesa Diretora, tendo
Kelly Magalhães como pre-
sidente. E também por sina-
lizar que, embora deva pre-
valecer a independência
dos poderes, um relaciona-
mento harmônico visando à
construção de uma socieda-
de mais justa, é o que o povo
de Barreiras quer e exige.

“Este foi um exemplo
de que estamos inauguran-
do um novo tempo e uma
nova política na história re-
cente de nossa cidade. Dife-
rente de tudo o que aconte-
cia no passado – disse a
prefeita, lembrando que
– “nossa Barreiras está
há anos deixando a dese-

jar, por falta de entendi-
mento entre os alcaides
que me antecederam num
passado recente”.

A respeito do que ocor-
rerá em sua administração,
principalmente nos primei-
ros tempos, Jusmari Olivei-
ra pediu um pouco de paci-
ência da população, dizen-
do não ser uma fada que dis-
ponha de uma varinha de
condão para mudar tudo isso
que aí está de uma hora para
outra, como num passe de má-
gica. Disse ainda, “Não acre-
dito no impossível. Acredito no
difícil e também no milagre
Daquele que me criou.”

Já a vice-prefeita Re-
gina Figueiredo destacou
este momento histórico
como sendo “o ponto final
de um ciclo político onde a
população foi esquecida e
seus anseios mais legíti-
mos preteridos.

DNIT anuncia obra de recuperação da BR 020

anunciou que neste mês co-
meçará o serviço de manu-
tenção da BR 020 nos tre-
chos de Barreiras a Luiz
Eduardo Magalhães, e, de
Luiz Eduardo ao Rosário. Em
março, será feito o serviço
de restauração da rodovia,
onde serão investidos 57
milhões de reais.

Outro serviço que será
retomado nos próximos dias
será a conclusão do contorno
viário de Barreiras. “Estradas
são obras estruturantes e de
fundamental importância
para a integração do oeste e

para a potencialização do ar-
ranjo produtivo regional. Com
a recuperação imediata da BR
020, vai melhorar o escoa-
mento da produção agríco-
la deste pólo agrícola para
outros estados, que fazem
fronteira com a Bahia. Com
boas condições das rodovi-
as com certeza serão gera-
dos mais emprego e desen-
volvimento para região”,
comentou Oziel Oliveira.

No encontro com o ex-
prefeito Oziel Oliveira tam-
bém foi anunciado pelo su-
perintendente Saulo Pontes

a implantação da BR 430,
interligando os municípios
de Baianópolis e Santana,
num total de 114 Km, o via-
duto no entroncamento en-
tre as BRs 242 e 116, nas
proximidades de Itaberaba,
a recuperação de toda a ex-
tensão da BR 242, com a
construção de terceiras vias
nas serras e a conclusão do
trecho baiano da BR 135,
entre Formosa do Rio Preto
e Cocos. Outra iniciativa já
em andamento é a constru-
ção do trevo de acesso ao
aeroporto de Barreiras.

Conhecida pela enorme
queda d’água, a Cachoeira do Aca-
ba Vida é um dos pontos turísticos
mais admirados do oeste da Bahia.
Sem dúvida, Barreiras foi presen-
teada com tamanha riqueza.

       Por esse motivo, as visitas
à cachoeira são freqüentes, porém nos
últimos anos, não foram realizados in-
vestimentos pela prefeitura para que o
turismo ocorresse de maneira ordenada.
Isto vem causando prejuízos ao meio-
ambiente, todos os finais de semana,
feriados e período de férias, devido ao
aumento do número de visitantes.

     A área da cachoeira do
Acaba Vida está depredada. Os qui-
osques estão destruídos, e como não
existia preocupação na preservação
desse ponto turístico, churrasqueiras
foram montadas às margens do rio
sem nenhum critério e cautela. Além
disso, para piorar a situação, os visi-
tantes estacionam os na margem da
cachoeira. Para se ter uma idéia, uma
média de 100 veículos são encontra-
dos nos finais de semana. Como não
houve conscientização e fiscalizações
nos últimos anos para a preservação
do local, o lixo está espalhado por
todos os cantos e até animais vivem
soltos ao redor da cachoeira.

Está claro que providencias pre-
cisam ser tomadas de maneira urgen-
te. Por isso, a prefeita Jusmari Oliveira
e a vice, Regina Figueiredo, estiveram
no local, domingo, 18.  Uma visita que
deixou a atual administração preocu-
pada com o estado de conservação.

“A nova gestão vai elaborar
um projeto para estruturar a forma de
recepção às pessoas que freqüentam
a cachoeira. Além de ser um meio de
conscientização, o projeto vai recu-

Preservar a natureza.
Um dever do município

Cachoeiras do Acaba Vida e
do Redondo farão parte de projeto turístico

perar os quiosques e a escadaria.
Churrasqueiras, lixo e carros próxi-
mos ao rio, não existirá mais”, co-
mentou Jusmari Oliveira.

 O percurso do domingo foi
longo, a prefeita e a vice foram tam-
bém até a cachoeira do Redondo para
realizar uma vistoria. No local foram
detectados os mesmos problemas.

“Estamos impressionadas com
essa situação, foi um descaso total.
Por isso, vamos agir com urgência”,
comentou a vice-prefeita Regina Fi-
gueiredo.

Caminho das Cachoeiras
- Uma comissão formada por ambien-
talistas, técnicos e militantes está ela-
borando um projeto sócio-ambiental,
denominado Caminho das Cachoeiras.
Será criada uma guarda municipal am-
biental, onde agentes vão ajudar o visi-
tante a cuidar melhor das cachoeiras.

A nova administração quer re-
ordenar o turismo na região e até que
o projeto fique pronto às duas cachoei-
ras, a do Acaba Vida e Redondo serão
interditadas somente serão reabertas
à visitação no período de carnaval.

O município de Barreiras de-
cretou ainda a proibição de qualquer
tipo de construção no trajeto que com-
preende o trecho que vai do Anel da
Soja até a Cachoeira do Redondo.

Em fevereiro, quem visitar a
cachoeira, vai encontrar um espaço com
estacionamento organizado, área espe-
cifica para os quiosques e comércio. “É
um absurdo o que está acontecendo
nestas áreas. É um crime à natureza. O
nosso objetivo é fazer das cachoeiras do
acaba vida e do redondo um dos pontos
turísticos mais organizados e com isso
trazer para município a geração de em-
prego e renda”, comentou a prefeita.



ações, mas é desnecessário, por
que o povo de Santana reconhe-
ceu essas obras feitas ao longo
desses quatro anos nas ultimas
eleições, tendo frente maior do
que na passada, com quase
4.700 de frente. Então já está
implícita a vontade de um povo
que sabe escolher o seu go-

vernante, mas saibam todos,
que sou prefeito do povo, para
o povo, para que Santana se
torne uma cidade cada vez
mais unida, sem a política da
perseguição, da ditadura, mas
a política do respeito ao cida-
dão santanense, a política da
construção de uma Santana
cada vez melhor.

Ser reeleito pode signi-
ficar para muitos desleixo, re-
laxo, por que agora não vamos
disputar uma outra eleição,
mas para nós, significa dizer
mais comprometimento, mais
trabalho voltado em prol de

uma comunidade e de um
povo. Ser reeleito com uma
votação superior da eleição
passada significa dizer que o
povo nos confiou, e confiou
mais ainda, mas não para des-
cansar, e sim para trabalhar
com mais comprometimento,
com mais seriedade, e cobrar

de nossos funcionários tam-
bém este trabalho para que as-
sim possamos corresponder à
expectativa de um povo. O im-
portante é ressaltar, que esse
prefeito não é apenas dos 67%
que votaram nele, e sim de
todo município. E assim ca-
berá respeitar o cidadão como
respeitamos durante esses
quatro anos. Portanto, quero
reafirmar o nosso compromis-
so, mais do que nunca é firme,
para que Santana se desenvol-
va e seja inserida cada vez
mais no Oeste, na Bahia e no
Brasil”, concluiu Marcão.

Uma grande festa abri-
lhantou as comemorações do
aniversário de Santana, no
dia 16 de dezembro. O even-
to que marcou os 118 anos
de emancipação política do
município contou com a par-
ticipação de milhares de pes-
soas que lotaram a Praça para
prestigiar as comemorações.
A programação que marcou a
data foi bem extensa com ati-
vidades religiosas e profanas.

O aniversário de 118
anos de emancipação políti-
co-administrativa de Santana
foi um marco para o municí-
pio, culminando com a grande
vitória do 1° prefeito reeleito
da cidade.  As festividades ti-
veram ínicio na madrugada do
dia 16 de dezembro, com a al-
vorada e a Filarmônica de An-
gical percorrendo as principais
ruas da cidade. Na seqüência
foi celebrada uma missa em
ação de graça pelos 118 anos
do aniversário da cidade.

 Ainda fazendo parte das
comemorações foi realizada a
12° Cavalgada, com a partici-
pação de mais de 500 cavalei-

Uma grande
festa marca a posse de

Marcos Cardoso
Com um alto índice de

popularidade, o prefeito
Marcos Aurélio Cardoso do
município de Santana assu-
me por mais quatro anos a
administração municipal.  O
Plenário da Câmara de Ve-
readores ficou pequeno
para a multidão que compa-
receu à cerimônia de posse
do seu 2° mandato. Um mar-
co na história política de
Santana, o primeiro prefei-
to a ser reeleito na história
do município. Com a presen-
ça de 8 dos 9 vereadores
eleitos, o Prefeito Marcos
Cardoso e seu Vice Wilson

Neves de Almeida, fizeram
o juramento perante um
grande público e autorida-
des que se aglomeraram no
pequeno espaço destinado
a assistência no Plenário da
Câmara.  Os vereadores fi-
zeram uso da palavra enal-
tecendo a história política
dos dois principais dirigen-
tes do Executivo. O Vice Pre-
feito Wilson Neves agrade-
ceu a votação recebida e sa-
lientou a demonstração de
maturidade política dos ve-
readores eleitos, que num
clima de concordância, de-
sapego a vaidade pessoal e

a picuinhas políticas do pas-
sado, elegeram uma mesa
diretora de forma consensu-
al para dirigir os destinos do
legislativo municipal. No
seu pronunciamento, o pre-

feito Marcos Cardoso disse
que o seu segundo mandato
será um governo marcado
por grandes realizações.
Afirmou que o título de pri-
meiro prefeito reeleito não

o enche de vaidade, mas sim
de muita responsabilidade.
Ao finalizar a cerimônia de
posse na Câmara de Verea-
dores foi celebrada uma
missa solene na igreja Nos-
sa Senhora do Perpétuo So-
corro, onde recebeu uma
chave simbolizando o poder
outorgado pelo povo res-
paldado pelos 67% dos vo-

tos válidos na última elei-
ção municipal. Em seguida,
foi feita a transição de car-
go pelo Chefe de Gabinete
José Honório Magalhães.

O prefeito Marcos Car-
doso tem uma previsão oti-
mista, fez maioria na Câma-
ra, e acredita que esta terá
posição decisiva no êxito da
nova administração.

Santana, 118 anos de
independência política

ros, vestidos a caráter percor-
rendo várias ruas. O prefeito
Marcos Cardoso foi ao encontro
dos Cavaleiros na “Rocinha”,
onde foi servido um churrasco
regado à música sertaneja.

Mas a grande festa que
reuniu boa parte da população
santanense foi a inauguração
das decorações natalinas na
Praça da Bandeira, onde mais
de cinco mil pessoas se reuni-
ram para esperar a chegada do

Papai Noel e do Prefeito Mar-
cos Cardoso, além, é claro, do
já tradicional bolo que esse ano
teve 118 metros.

Após o discurso do pre-
feito, foi inaugurada a arbo-
rização da Praça e a ilumina-
ção natalina com fogos de ar-
tifício que impressionaram a
todos que estavam presente.
A Praça foi arborizada com
palmeira imperial e outras
espécies, o que a deixou ain-

da mais bonita.
O evento contou com a

presença de diversas autori-
dades, entre elas, o prefeito
Marcos Cardoso, a Primeira
Dama Elisângela, o presiden-
te da Câmara, Renato Luana,
Dr. Wilson Neves, Dr. José Luiz
Pessoa, os vereadores José do
Nascimento, Jackson Barbo-
sa, entre outros.

 “Nessa data importan-
te em que se comemora a
emancipação política do mu-
nicípio, o 118° aniversário da
nossa terra, e pelo 2° ano con-
secutivo confeccionando o bolo
que simboliza esta data. San-
tana tem muitos motivos para
se orgulhar e comemorar. A
água doce, uma promessa an-
tiga realizada neste ano. A Pra-
ça da Bandeira com a arboriza-
ção e os enfeites natalinos. Po-
deríamos citar várias outras
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No dia 1° de janeiro foi
empossados os novos verea-
dores que compõem o Poder
Legislativo Municipal de San-
tana, são eles: Edgar Alves dos
Santos, Antonio das Neves,
José Jackson da Silva Barbo-

Cerca de 100 profes-
sores participaram de mais
uma semana pedagógica na
cidade de Santana. Na aber-
tura, o Coral de Santana
emocionou a todos com mú-
sicas regionais. Posterior-
mente, o prefeito Marcos fa-
lou no seu discurso da prio-
ridade que vai dar a educa-
ção nesse ano de 2009. “A
gente vai escrever a his-
tória da educação de
Santana em 2009. Quan-
do nós assumimos o municí-
pio, sabíamos que os desa-
fios eram maiores do que a
possibilidade de realizar
em quatro anos, mas priori-
zamos a saúde sem perder
as outras áreas. Mas, a mai-
or mudança foi de pensa-
mento, as pessoas estão

PREFEITURA PROMOVE
SEMANA PEDAGÓGICA

acreditando, Santana não é
mais a cidade do “já teve”. A
água doce já está funcionan-
do. Quando a água chega, às
pessoas não lembram de on-
tem, quando todo mundo
achava que com a água doce
tudo se resolveria, só que a
gente vê que falta muito. Ago-
ra nós vamos trabalhar mui-
to, vamos criar a Secretaria
Municipal do Meio Ambien-
te, inclusive com a implanta-
ção do programa de recicla-
gem do lixo na casa de cada
um, gerando renda e expli-
cando às pessoas sobre im-
portância da conscientização
ecológica. Além disso, vamos
criar a Horta Escolar e implan-
tar um projeto de música na
escola. A remuneração dos
professores aumentou e vai

melhorar ainda mais. Mes-
mo sendo um ano de con-
tenção por conta da crise,
ainda assim, a educação vai
ser prioridade, e nós temos
muito a avançar, mas para
isso, precisamos da partici-
pação de cada um. Somente
com a ajuda e o comprome-
timento de todos é que for-
maremos uma equipe imbu-
ída no mesmo pensamento e
na vontade de transformar
para melhor, cada vez mais, a
educação de nossa cidade.
Portanto, a minha política é
de somar e não de diminuir,
independente de partido
político, o que nós queremos
são os santanenses reunidos,
trabalhando para o desen-
volvimento do município”,
disse Marcos Cardoso.

Câmara Municipal
de Santana elege nova

diretoria
sa, Renato Flores Alves, Anto-
nio Marcondes de Souza Sa-
raiva, José Angélico de Jesus,
Marcônio Alves, Adauto Bon-
fim e José do Nascimento. A
nova Mesa Diretora da Câma-
ra Municipal ficou assim cons-

tituída: Presidente - Renato
Flores Alves; Vice-Presiden-
te - Antônio das Neves; 1º Se-
cretário - Marcônio Alves; 2º
Secretário - José Angélico de
Jesus e Tesoureiro - José do
Nascimento.

Ele é amado por mui-
tos e odiado por alguns,
mas sem dúvida alguma é
hoje um dos políticos mais
respeitados na região e até
mesmo no Estado da Bahia.
Eu diria que mesmo afas-
tado do cargo continuará
mantendo o seu ‘staff’ de
gestor modelo, seu exem-
plo na política é de uma
grandeza imensurável, de
uma dignidade jamais vis-
ta no quadro político atual.

Arival Viana fez de
sua vida pública um exem-
plo a ser seguido, uma
marca que poucos homens
públicos conseguem. De
personalidade forte, ja-
mais deixou sem resposta
uma só falsa insinuação ou
acusação que lhe fosse fei-
ta, provando por A+B seu
caráter ilibado. Um exem-
plo claro de sua persona-
lidade forte aconteceu na

Prefeito Arival Viana: um exemplo a ser seguido
cerimônia de posse de seu
sucessor Oslindo Jacobina,
quando revidou de forma
convicta, e em tom de de-
sabafo as insinuações fei-
tas pelo vereador Josenias
Camargo de Barros do PT.

Se cometeu algum
erro, faz parte de quem está
na vida pública, mesmo
por que é muito difícil agra-
dar “gregos e troianos” ao
mesmo tempo, mas jamais
deixou de pensar que fazia
o melhor por sua terra. E
apesar de ser rotulado por
seus adversários como “di-
tador”, é um defensor in-
conteste da democracia e
da liberdade de expressão,
um ser humano generoso e
compreensivo.

Colocou Buritirama
como prioridade imperati-
va na conquista de sua am-
bição pelo trabalho. Por
fundamentação e por índo-
le, um homem que acredi-
ta na transformação atra-

vés do trabalho. Crê na de-
mocracia, mas sempre diz
que esta não pode ser con-
fundida com anarquia. Sua
figura marcante, sua voz
grave e forte, seus ideais

prefeitura organizada, uma
cidade totalmente estrutu-
rada, inaugurando um co-
rolário de obras de impor-
tante cunho social como a
Biblioteca Municipal, Cen-
tro Cultural e Poliesporti-
v o ,
CAB - Centro de Abasteci-
mento de Buritirama e a
sede da Secretaria de Saú-
de. Além disso, deixou ain-
da em Bancos conforme
extratos R$ 3.200.000,00
(três milhões e duzentos
mil reais), sem considerar
as cotas do FPM e FUNDEB
do dia 10 de janeiro que
corresponde a sua gestão.

Arival é um exemplo
de vida e conduta, um ho-
mem simples e abnega-
do, engajado na defesa
das melhores causas, um
nato formador de opinião.
Deixa o governo de Buri-
tirama depois do 4° man-
dato com alto índice de
popularidade.

políticos fazem dele um
ícone ético em um momen-
to em que a classe política
sofre com o descrédito
pela falta de caráter de al-
guns homens públicos.

Mesmo nas adver-
sidades, jamais pensou
em fazer uso de sua po-
sição política, também
jamais se passou de ví-
tima para quem quer que
fosse. Arival se orgulha
de ter sido o principal
percussor na luta pela
emancipação de Buritira-
ma, e de ter sido o pri-
meiro prefeito, cargo
que conquistou com mui-
to trabalho e humildade,
que se repetiu por mais
três vezes.  Um homem
que sempre externou em
suas idéias simples o
que tanto deseja para
sua terra. Arival é um
político capaz, de frases
curtas e cobertas de ra-
zão, ética e dignidade -
“Não faço o que o povo
quer, e sim o que o mu-
nicípio precisa”.

Encerrou o seu quar-
to mandato em 31 de de-
zembro entregando uma

Por Jaime Modesto
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Por Kesia Neres
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