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Parabéns Barreiras,
pelos seus 122 anos!
Desejamos um feliz aniversário a nossa querida Barreiras! Manifestamos primeiramente o
orgulho que sentimos de viver nesta terra, a qual por nada trocaríamos, onde contribuímos
com o nosso trabalho para fazer dessa cidade um lugar ainda melhor de se viver.
Comemorar o aniversário de Barreiras é como comemorar o aniversário de um grande amor!
Sentimos imensurável orgulho de nossa cidade, de suas belezas e histórias incomparáveis, de
localização geográfica privilegiada. Barreiras, acima de tudo, um lugar de gente de bem e acolhedora.
Comemorar seu aniversário nos deixa extasiado. Tudo que diz respeito a ela nos interessa.
Cuidamos dela e a defendemos como quem defende sua família, por isso, podemos dizer que
Barreiras é para nós um grande amor!
Ela, nossa amada cidade está em um processo de desenvolvimento contínuo. sabemos que
não somos os únicos a orgulhar-se de morar aqui, e por isso dividimos essa alegria com todos
vocês que se sentem assim, sei que vocês barreirenses de coração, assim como nós, zelam
por ela e a defendem.
Feliz aniversário, querida Barreiras! Parabéns pelos seus 122 anos!
Equipe do Jornal Gazeta do Oeste.

Barra| Misto de
história, cultura
e modernidade
A rica história do município
da Barra começou por volta
de 1670, quando um curral
da Casa da Torre, de Dias
D’Ávila, foi implantado nas
barrancas do Rio Grande,
exatamente no encontro
das águas dos Rios Grande
e São Francisco. Pág. 03

São Félix do Coribe
comemora 24 anos
com extensa
programação
festiva
O aniversário dos 24 anos de
Emancipação Política de São
Félix do Coribe foi comemorado
com uma grande festa. Foram
quatro dias de comemorações,
de 11 a 14 de maio. Pág. 12

Micarama se
consolida como
uma das maiores
micaretas
do oeste

Investimentos
públicos não
acompanham o
avanço da
criminalidade

A longa estiagem e as dificuldades financeiras, não impediram que a Micarama 2013
fosse coroada de grande êxito. A celebração dos 28 anos
do aniversário de Buritirama
foi marcado por mais uma
grande festa. Pág. 08

A Bahia está entre os estados que mais aumentou a
incidência da violência na
década. Pág. 13

Brejolândia de
cara nova
Com diversas ações acontecendo, Brejolândia está
ficando de cara nova. As
principais mudanças estão
sendo na infraestrutura
como, construção de novas
praças, reforma e urbanização. Pág. 06

Catolândia|
Prefeitura
promove dia da
cidadania
A Prefeitura de Catolândia,
através das secretarias de
saúde, educação e ação social, promoveu no dia 1º de
maio, a feira da cidadania
em comemoração ao “Dia do
Trabalho”. Foram oferecidos
diversos serviços gratuitos à
população. Pág. 05
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Diretoaoassunto

Editorial
Bolsa Família:
Boatos causam
tumulto

y

Jayme Modesto

Criado em 2001, no governo
Fernando Henrique, o Programa
Bolsa Escola era a transferência
de recurso para a manutenção
das crianças nas escolas. Assim, a criança não precisaria
trabalhar para ajudar os pais,
uma vez que o benefício era recebido. Para gozar dos direitos
da bolsa, era preciso apresentar
frequência na sala de aula de no
mínimo 85% e possuir renda inferior a R$ 90,00.
No governo do presidente
Lula, houve uma junção dos programas sociais como vale gás,
bolsa escola e outras e assim denominou-se Bolsa Família.
No ultimo final de semana,
mas precisamente dia 19 de
maio, um boato sobre o fim do
programa causou tumulto e filas
em agências bancarias em 13
estados. Centenas de pessoas lotaram as agências da Caixa Econômica Federal e de outros bancos. O
motivo da grande aglomeração foi
o boato de que seria o último dia
para pagamento do Bolsa Família.
Isso serviu para mostrar o
grau de dependência do povo
ao programa que recebe valores de R$ 22,00 a 200,00 reais
por mês, e dizem por ai, que
essa transferência de renda já
tirou milhões de brasileiros da
linha da pobreza extrema. Difícil de acreditar. Não sou contra
o Bolsa Família, mas quero fazer alguns questionamentos.
Nenhuma Nação é edificada e subsiste mediante esmolas
para o povo. Todo crescimento
saudável na área econômica,
social e política advém do trabalho, da perseverança e da
disciplina ética e moral, o Bolsa Família pode até combater
um pouco, o efeito e não a causa da pobreza no Brasil.
Por outro lado, Incentiva a
ociosidade e a dependência do
poder público. Ilude o povo, no
sentido que é um benefício do
Estado, quando na verdade, todos os recursos são retirados,
através de tributos, da própria
população. O Estado não produz
recursos, ele retira-os de trabalhadores e empreendedores.
É demagogia pura, na verdade cria um círculo vicioso de
dependência dos beneficiados,
como vimos na última semana.
O Estado precisa incentivar o trabalho e o empreendedorismo, e não o ócio. É de uso
eleitoral, um típico sistema de
manipulação de massas, que denominamos de voto de cabresto.
Não há contrapartida da
pessoa para a sociedade. A única

exigência é manter os filhos na
escola e vacinados, o que é uma
obrigação constitucional de todos os pais. Receber dinheiro por
cumprir uma obrigação moral e
constitucional é um desvio ético
grave numa sociedade.
Não incentiva a cidadania
e a responsabilidade pelos próprios atos.
É um mau exemplo para as
gerações futuras, criando a ideia
de um governo mãe.
Por outro lado, não há uma
fiscalização efetiva sobre o
Programa, milhões de pessoas
recebem a bolsa sem, de fato
se enquadrarem no sistema,
até mesmo pessoas de classe
média, e empregadas recebem
o benefício.
Milhares de alunos estão
fora da escola e mesmo assim
os pais ainda recebem o dinheiro da bolsa. O governo federal
é incompetente para gerir um
programa eficaz, há inúmeras
denúncias sobre o mau uso
deste dinheiro, sem que alguém seja punido.
Muitos beneficiados utilizam os recursos para compra de
cigarros, bebidas alcoólicas, drogas, jogos de azar e prostituição,
aumentando o problema social
da família, ao invés de reduzi-lo.
Resolve somente parte do
problema da pobreza, quando resolve, isso a curto prazo.
A longo prazo, o programa é
maléfico para a Nação e para
o povo, pois não cria uma disciplina de trabalho e zelo na
população beneficiada.
Os recursos seriam mais
bem utilizados em programas
de microcréditos e de fomento
do empreendedorismo e geração de renda própria, além, é
claro, de investimentos na qualidade da educação.
A ampliação do programa só
gera mais manipulações, dependência e distorções. Há relatos
de pessoas que não querem aceitar um emprego para não perder
o Bolsa Família. Como uma Nação irá crescer desta forma?
Não conheço ninguém que
tenha subido na vida porque
recebeu esmolas. Ao contrário,
quanto mais dependente de outros, menor a chance de progredir. Há pessoas que entraram no
programa a mais de 10 anos e
se mantem até hoje, sem mover
uma palha para se libertar.
Por fim, até quando vamos
trabalhar para manter um monte de gente que está a cada dia
ficando mais preguiçoso? Acho
isso é assistencialismo, e o
maior programa de compra de
voto do mundo.
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Joaquim Barbosa
objetivo e verdadeiro
Onde está a mentira em suas declarações?
Jayme Modesto

Há parlamentares inflamados com as declarações
feitas pelo presidente do STF-Supremo Tribunal Federal,
Joaquim Barbosa, a estudantes de direito.
E o que disse o ministro?
Por exemplo, que o Congresso é “inteiramente dominado
pelo Executivo” e que a falta
de representação, com partidos de “mentirinha”, faz o congresso ter ineficiência pela sua
incapacidade de deliberar.
O presidente da Câmara,
Henrique Eduardo Alves, é
um dos que estão magoados. Certamente está menos
chateado do que os eleitores.
Joaquim Barbosa chamou de
“partidos de mentirinha”. Foi
brando. São partidos de aluguel, formados com a intenção de vender os eleitores e a
legenda para partidos maiores. Todo mundo sabe disso,
não é segredo pra ninguém.

E é mentira, por acaso,
que o Legislativo é dominado
pelo Executivo? É pior: só vota
depois de barganhar emendas, troca votos por verbas.
Isso também é de conhecimento de todos os brasileiros,
conscientes e informados.
O presidente do STF já
deu provas de que muitas
vezes fala aquilo que muitos gostariam de falar e não
pode, não falou nada além do
que deveria e nesse caso em
particular, ele foi cauteloso
e diplomático. Por que tem
todos os motivos para estar
injuriado com um congresso
que abriga em suas fileiras
parlamentares condenados
pela Justiça, por crimes de
estupro, pistolagem, homicídio, formação de quadrilha,
corrupção, assalto e tantas
outras modalidades de crimes, isso, sim, é motivo para
que nós brasileiros estejamos indignados com nossos
representantes.

Municípios poderão ficar
impedidos de receber recursos
Portal município transparente

A Lei Complementar 131,
de 27 de maio de 2009, alterou a redação da Lei de Responsabilidade Fiscal no que
se refere à transparência da
gestão fiscal, inovando ao
determinar a disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária
e financeira da União, dos
Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.
De acordo com o Inspetor Regional do Tribunal
de Contas dos Municípios TCM, Fernando Esquivel, a
Lei é um marco no controle
dos gastos público. Ele ressalta que todos os municípios com população acima
de 50 mil habitantes deve-

rão cumprir a Lei 131.
“Ela serve como estimulo
para exercer uma fiscalização mais eficiente com a participação da sociedade. A partir do dia 26 de maio de 2013
todos os municípios estão
obrigados a cumprir a Lei”.
De acordo com a Controladoria Geral da União (CGU)
o ente que não disponibilizar
as informações no prazo estabelecido ficará impedido
de receber transferências voluntárias. “Os municípios que
não cumprirem a Lei poderão
levar um termo de ocorrência
que ocasionara uma multa
por parte do TCM que poderá
chegar a 30% dos vencimentos anuais. O município poderá também ter suas contas
rejeitadas, bem como representação ao ministério”.

Arrecadação federal soma
R$ 98,7 bi, recorde para abril
Veja

O governo federal arrecadou 98,713 bilhões
de reais em impostos e
contribuições em abril,
informou a Receita Federal. Após dois meses de
arrecadação em queda, o
resultado representa um
aumento real (corrigido pelo Índice de Preços
ao Consumidor Amplo,
o IPCA) de 0,07% em relação a igual período do
ano passado. Ante março

deste ano, a arrecadação
de abril apresentou um
crescimento de 23,31%.
Apesar do crescimento
anual reduzido, a arrecadação de abril é recorde
para o mês e superou o
teto do intervalo das estimativas de analistas. A
arrecadação nos quatro
primeiros meses do ano
somou 370,444 bilhões
de reais, com queda real
de 0,34% em relação a
igual período de 2012.

SOS SECA| Sai o primeiro carregamento
de grãos do Oeste da Bahia para
agricultores do sertão baiano
Os produtores do Oeste
da Bahia estão colaborando,
mais uma vez, com a campanha SOS Seca, da secretaria
estadual da Agricultura. O
primeiro carregamento com
400 toneladas de grãos sairá
do Oeste da Bahia, no dia 27
de maio, às 10h, do Complexo
Bahia Farm Show, no município de Luís Eduardo Magalhães. A mobilização está
sendo feita pela Aiba, Abapa,
Abia e Sindicato dos Produtores Rurais de Barreiras e LEM.
Estão sendo doados mi-

lheto, casquinha e caroço de
algodão, feno, bandinha de
feijão e tudo mais que pode
ser transformado em ração
animal. As doações serão
levadas aos município determinados pela Seagri e distribuídas por funcionários da
própria secretaria.
As doações de grãos e
subprodutos vão ajudar a evitar a erradicação de rebanhos
pertencentes a pequenos produtores que estão sofrendo
com a seca em 251 municípios baianos.

Partido Social Cristão vai ao Supremo
contra casamento gay em cartórios
G1

O Partido Social Cristão
(PSC), legenda do deputado
federal Marco Feliciano, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara,
entrou no dia 21 de maio, com
ação no Supremo Tribunal
Federal, para pedir a suspensão de resolução do Conselho
Nacional de Justiça que obriga os cartórios de todo o país
a celebrar o casamento civil
e converter a união estável
homoafetiva em casamento.
Feliciano é alvo de protestos
desde que assumiu o comando da comissão por falas su-

postamente homofóbicas e
racistas. Para o PSC, cabe ao
Congresso Nacional decidir
sobre o tema. O partido argumenta em um mandado de segurança, que houve “abuso de
poder” ao impedir que parlamentares discutissem o tema.
O relator do processo é o
ministro Luiz Fux, que poderá
suspender a regra do CNJ provisoriamente ou levar a decisão direto para o plenário do
STF. Isso não tem prazo para
ocorrer. Para o PSC, a resolução do CNJ “não tem força
legal” por não ter sido submetida a debates no Legislativo.

MEC descredencia 14 faculdades
baianas de convênio com o Prouni
A Tarde

O Ministério da Educação (MEC) decidiu suspender
330 instituições de ensino
superior do convênio com o
Programa Universidade Para
Todos (Prouni). Das suspensas, 14 ficam na Bahia, como
a Faculdade de Ciência e
Tecnologia (FTC), Faculdade
2 de Julho e a Unidade de
Ensino Pesquisa e Extensão
(Unibahia). As escolas suspensas são administradas
por 266 associações mantenedoras. A justificativa do
MEC é que elas não comprovaram regularidade fiscal.
De acordo com o MEC, a decisão não causará prejuízos

aos estudantes que já são
beneficiados pelo Prouni. A
decisão passa a valer para
aprovados nas próximas seleções das faculdades. Criado
em 2004, o Prouni oferece
bolsas totais e parciais para
cursos de nível superior. A
desvinculação representará
o corte de 20 mil vagas pelo
País – algo em torno de 20%
do total oferecido no último
semestre de 2012. Embora o
órgão federal não divulgue os
dados regionais, a suspensão
do programa pode afetar de
forma significativa as instituições baianas. A Bahia é o
estado nordestino que mais
distribuiu bolsas pelo Prouni
desde 2005 são 67.805.

Governo pagará mudança de sexo aos 18 anos
Agora o governo federal vai
pagar a cirurgia de mudança de
sexo na rede pública, a partir,
dos 18 anos. E também a operação de mulheres que querem
virar homens. Fica incluído o
pagamento de cirurgias para
retirada de mamas, útero e ovários, além da terapia hormonal
para crescimento do clitóris,
com investimento inicial de
R$ 390 mil por ano. A cirurgia
para construção do pênis, considerada experimental pelo
Conselho Federal de Medicina,
não será custeada. O início do

tratamento hormonal e psicológico também será antecipado, de 18 para 16 anos.
O questionamento é: Com
estes investimentos, porque
não priorizar aqueles que estão precisando de cirurgias
emergenciais, submetendo a
humilhações e filas em todo
país, muitas vezes morrem a
mingua por falta de atendimento médico nas unidades
de saúde. Não é uma incoerência, já que o nosso sistema de
saúde é praticamente falido?
Perguntar não ofende.
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Barra|
Misto de história,
cultura e
modernidade
Texto|fotos: Jayme Modesto

A

rica história do município da Barra começou por volta de 1670,
quando um curral da Casa
da Torre, de Dias D’Ávila, foi
implantado nas barrancas do
Rio Grande, exatamente no
encontro das águas dos Rios
Grande e São Francisco.
História - Surge aí a Fazenda da Barra do Rio Grande do
Sul. Junto aos sertanistas vieram os padres para catequizar
os índios dessas terras. Construiu-se então a capela de São
Francisco das Chagas, da Barra
do Rio Grande do Sul.
Conforme a história, a fazenda cresceu e virou arraial.
Em 1698, o arraial passou a ser
povoado. Isso, por determinação
de Dom José I, rei de Portugal.
A Carta Régia foi assinada
pelo então governador geral
do Brasil, Dom João de Lancastro. Depois disso, o local ficou
oficialmente conhecido como
Povoação de São Francisco das
Chagas, da Barra do Rio Grande
do Sul. Distrito da Vila de Cabrobó, Capitania de Pernambuco.
Novos moradores chegavam de
outras partes do país e até do
exterior. A povoação cresceu e
em 1752 transformou-se em vila
- Vila de São Francisco das Chagas, da Barra do Rio Grande do

Sul; porém o novo status só foi
efetivado no ano seguinte.
Nessa época, a economia
da Vila era promovida pela
criação de gado, pela lavoura e pelo beneficiamento de
carnes e peixes. A população
era composta por vaqueiros,
lavradores, pescadores, produtores de rapadura, de cachaça,
caixeiros viajantes. Nobres e
plebeus, escravos e senhores
conviviam pacificamente.
Por mais de setenta anos, a
Vila de São Francisco das Chagas, esteve subordinada a Pernambuco e depois a Minas Gerais. Só em 1827, depois que o
Brasil se tornou independente
de Portugal, Dom Pedro I, Imperador do Brasil, incorporou à
Província da Bahia a Comarca
do Rio São Francisco com sede
na Vila da Barra.
Apesar disso, a Igreja, que
era o outro grande poder da época, só transferiu a Vila da Barra
da diocese de Pernambuco para
a diocese da Bahia em 1853.
Naquela época a única
forma de comunicação com
outras localidades era através
de uma única linha de correio
que ligava a Vila da Barra à
Cachoeira, no Recôncavo Baiano. Funcionava com homens
viajando a pé carregando malas de correspondências que
tinham a obrigação de passar

pela Vila três vezes por mês.
Só em 1902 a situação
melhorou. O vapor Saldanha
Marinho começou a trafegar
regularmente entre Pirapora,
Minas Gerais e Juazeiro na Bahia, passando pela Vila da Barra.
Finalmente, em 16 de junho de 1873, a Vila foi promovida a cidade – Cidade
Florescente da Barra do Rio
Grande. No mesmo ano reduziu-se a denominação e
passou a ser chamada Barra do Rio Grande. Em 1931
ficou apenas Barra.
Em sua marcha ascendente, Barra atingiu o século XX desfrutando de situação privilegiada entre as
unidades municipais mais
prósperas do Estado. Até
a metade do século XX,
quando a navegação
fluvial representava o
principal meio de
transporte do Rio
São Francisco, a Barra era um
dos mais
importantes entrepostos comerciais do vale do Rio
da Unidade Nacional, da bacia
do seu afluente, o Rio Grande,
e também do subafluente, o Rio
Preto, os quais, por sua vez, interligavam esta região com os estados de Goiás e Piauí.
Ainda no século XX, a partir
da década de sessenta, com a
implantação do transporte ro-

y

Patrimônio histórico e cultural de Barra

Política

Nos últimos anos, o histórico município da Barra vem
experimentando uma administração pujante e transformadora. Após quatro anos a
frente do governo municipal,
o prefeito Artur Silva não tem
medido esforços para recuperar e transformar a Barra
em um dos mais importantes municípios do oeste da
Bahia. No primeiro ano do
seu segundo mandato já é
visível os avanços e transformações em todas as áreas da
administração. Tanto da sede
como na zona rural é possível comprovar os progressos conquistados a partir do
comprometimento e trabalho
sério de uma Administração
Municipal que tem como
principal objetivo o bem comum.
Só nos últimos meses,
dezenas de ações estão sendo implementadas, transformando o município em um
canteiro de obras: Ações de
combate à seca, com carros
pipas; perfuração de poços
artesianos; aquisição de uma

margem do desenvolvimento.
Importantes instituições já
instaladas no município como
a Capitania dos Portos, o IBGE,
a Codevasf, a Caixa Econômica
Federal, o Bradesco, a Receita
Federal, a Fundifran, entre outras. Além de diversas empresas
comerciais, fecharam suas unidades na cidade.
Em consequência, grande
parte da população, deixou o
município à procura de melhorias, já que a Barra não oferecia
qualquer oportunidade de trabalho. Os antigos distritos de
Buritirama e Muquém emanciparam-se, levando consigo boa
parte dessa população e das
áreas apropriadas à agropecuária, enfraquecendo ainda mais a
economia local.
Entretanto, as tradições
culturais e históricas da Barra
não permitiram que ela desaparecesse nesse turbilhão de
abandono e descaso. A esperança não morreu no coração
dos barrenses e o seu bairrismo
e sentimento de amor a terra,
constituíram os ingredientes
que serviram para alimentar a
busca por melhores dias.

Finalmente, a rodovia...

doviário como meio prioritário
no país, a navegação fluvial
na região do São Francisco
perdeu a importância. Dessa
forma, a Barra que apesar de
ser um dos grandes centros comerciais da época, não foi beneficiada com a estrada de rodagem, entrou em decadência
e permaneceu por décadas à

Em 1998 o município da
Barra foi ligado a Salvador e
a Brasília por estradas asfaltadas: via Xique-Xique -Irecê
- Feira de Santana (BA-160) e
Ibotirama - Barreiras (BA-161),
respectivamente. Também, foi
feita a pavimentação da pista
do aeroporto local. Os sinais
de recuperação começaram a
aparecer, vislumbrando-se a
retomada do desenvolvimento.
Paralelamente a esse
acontecimento foi idealizado,
criado e instalado no município o Projeto Brejos da Barra,
um programa de cunho socioeconômico, com apoio da
Codevasf, que realizou um
trabalho importantíssimo para
o desenvolvimento da zona rural da Barra, com a construção
de obras de relevância social,
educacional e econômica.
A partir de 2001 a Barra

retroescavadeira; uma patrol; recuperação de Praças
com, teatro de arena, centro
de convivência, ginásio coberto, campo socyte, quadra
de areia e pista de cooper;
e ainda construção do matadouro municipal; projeto
para a construção de 450 casas do Programa Minha Casa
Minha Vida; Projetos para
construção de creches, PSF,
Unidades beneficiadoras de
cana no Programa Pro-cana;
Construção de um ginásio de
esporte; construção de uma
escola com valor estimado
em R$ 1.621.000,00 e outras
tantas ações que estão sendo
desenvolvidas no município.
O prefeito Arthur Silva garante ainda, que brevemente

serão realizadas melhorias
na infraestrutura dos postos
de saúde, inclusive no posto
de Ibiraba, e já está prevista
a instalação de um consultório odontológico para melhor
atender as necessidades dos
pacientes. A equipe da saúde
bucal trabalha a todo vapor,
desenvolvendo o seu trabalho tanto na sede quanto na
zona rural em busca do grande objetivo da Prefeitura da
Barra: elevar, consideravelmente, os índices referentes
à saúde bucal no município.
A Prefeitura da Barra tem
buscado, incessantemente,
os órgãos responsáveis por
prover a segurança pública
do Estado a fim de elevar o
nível dos serviços prestados

Prefeito Arthur Silva assina ordem de serviço.

3

deu uma significativa guinada à
procura de recuperação social,
econômica e cultural, cujos resultados positivos verificam-se
em todos os setores da sociedade organizada e em toda a área
territorial do município.
Hoje a Nova Barra inspira
progresso e motiva seus moradores a trabalharem em demanda de um crescimento rápido,
para voltar a colocar o município
em lugar de destaque no contexto das demais unidades prósperas da Bahia e do Brasil.
A Barra preserva um valioso patrimônio arquitetônico
histórico como: a antiga Estação Telegraphica (do século
XIX), onde atualmente funciona a Prefeitura Municipal; o
conjunto do Palácio Episcopal
(1932) com capela, chalé e seminário; o prédio da Loja Maçônica, antigo Hospital de São
Pedro (1842), construído pela
Irmandade da Santa Casa da
Misericórdia; a Capelinha de
Senhora Santana (século XIX);
a Igreja de Nossa Senhora do
Rosário (1950); o antigo Teatro
São João, construído no século
passado; o prédio dos Correios
e Telégrafos (1937); a Igreja
Batista (1948); vários casarões
na área comercial, entre outros
monumentos historicos.
Pelas ruas da Barra pode-se contemplar também
um excelente acervo de estátuas em bronze, de autoria
do escultor barrense Dom
Martins de Oliveira. As esculturas compõem o movimento
artístico-cultural que o autor denominou de “Ciclo do
Bronze”, composto de obras
do gênero espalhadas pelo
Vale do São Francisco, entre
1959 e 1974, especialmente
nas cidades de Barra, Bom
Jesus da Lapa, Juazeiro,
Paulo Afonso e Penedo.
Barra possui belo traçado
urbanístico, com ruas, becos,
praças e avenidas amplas e arborizadas, sendo considerada
uma das cidades mais bonitas e
acolhedoras de toda a margem
do Velho Chico.

no município.
Com relação o Projeto
Minha Casa Minha Vida, Artur Silva lembrou entre outros pontos, o longo e difícil
caminho que foi percorrido
até essa grande conquista.
Segundo ele, desde o início
do seu primeiro mandato
começou a buscar esse Projeto encontrando inúmeras
barreiras, entre elas o fato de
a Barra não ter alcançado o
registro de 50 mil habitantes
no CENSO 2010; o primeiro
requisito para que um município se enquadre no Minha
Casa Minha Vida. Com isso,
ainda segundo Artur, foi gerada um série de dificuldades,
mas nenhuma que o fizesse
desistir; buscou pessoalmente o Ministério das Cidades
e com o apoio dos Deputados João Leão e Cacá Leão,
e com a colaboração de sua
equipe de Governo e da Caixa
Econômica, conseguiu viabilizar toda a documentação necessária, a compra do terreno
e tudo mais que foi necessário
para, finalmente, dar início
a essa grande obra na Barra,
agora, já com uma projeção de
mais de 50 mil habitantes
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Prefeito Arival Viana concede
entrevista e aborda assuntos
políticos e administrativos
Dificuldades financeiras, saúde, educação, estrada e
infraestrutura, são alguns dos temas deste bate-papo com
o prefeito de Buritirama, Arival Viana.
Jayme Modesto

Diante das dificuldades financeiras, o que foi possível
realizar nesses cinco meses de administração? Não é
a primeira vez que assumo a prefeitura de Buritirama,
mas confesso que o início desta gestão foi a mais difícil, com muitas dificuldades, uma folha de pagamento
extremamente inchada, acima dos níveis permitidos por
lei, gastos excessivos com funcionalismo contrariando
todos os princípios da boa gestão, sem dinheiro em caixa e com algumas dívidas, que ainda estamos honrando,
como débitos com INSS e fornecedores. Estamos nos
esforçando para equacionar esses problemas e paralelamente não deixar o município parado, várias ações já
foram realizadas nestes primeiros meses de administração, estamos organizando a cidade. O trabalho de limpeza está acontecendo com frequência, a operação tapa
buraco já foi iniciada, e logo ruas serão pavimentadas. A
licitação para aquisição de paralelepípedos já está sendo
feita, que virá de Campo Alegre de Lurdes, a mais de 200
km para fazer parte dessa pavimentação. Estamos contratando a obra da Praça São José, vamos urbaniza-la e

equipa-la, terá quiosque, áreas para passeio e jardins. O
contrato para a realização desta obra já está em vias de
assinatura. A obra do Centro de Abastecimento foi iniciada na minha última gestão, o prefeito Oslindo avançou
em alguns pontos, mas não concluiu durante os quatro
anos, e agora nós consolidamos. A feira é um ponto forte na economia do município, atrai vendedores de Irecê,
Xique-Xique, de Barra, Ibotirama e precisa de um espaço
adequado, com bancas centralizadas para hortifrúti e
granjeiros e os boxes adequados para venda de comidas
de barzinhos ou produtos secos e molhados, outras para
venda de importados, dentre outros produtos. Tudo feito
com recursos próprios.
Como está a obra da Escola Eraldo Tinoco? Essa escola
já estava pronta. Na verdade ela foi construída pelo gestor anterior, na minha administração foram pequenos investimentos, cerca de 95% da obra foi realizada pelo ex
-prefeito Oslindo, mas não foi inaugurada. A escola tem
uma estrutura muito grande e o mobiliário conseguimos
através do governo federal, mas não recebemos por
completo. Quando as aulas iniciaram tinham carteiras
apenas para uma sala, dos 60 computadores solicitados
para esta e outras escolas, haviam chegado apenas uma
parte. Conseguimos ainda ar condicionado para esta e
outras escolas. A previsão é que ainda neste semestre a
escola seja entregue à população, até porque os alunos
da escola já estão matriculados e estão tendo aula em
outras unidades de ensino.

Ainda falando de educação, foi possível fazer reformas nas escolas antes
do início do ano letivo?
Graças ao trabalho do ex
-prefeito Oslindo, juntamente com o secretário de
educação, que inclusive
permanece na pasta, não
foi preciso a reforma nas
escolas. Agora iremos ampliar algumas unidades.
Nos Centros Educacionais
da sede e do interior iremos construir mais salas
de aula, com quadra poliesportiva com toda estrutura de
um centro de ensino. Preferimos fechar algumas escolas
pequenas objetivando acabar com o sistema multi-seriado, e transportar esses alunos para outras unidades, conduzindo assim melhor a educação, de acordo com a idade.
A área da saúde é prioritária. Como está a saúde
do município? Na área da
saúde a situação estava
caótica. Hoje a secretária,
Nádia Caetano desenvolve
um trabalho ativo dentro
das nossas limitações. Já
aumentamos a quantidade de médicos, ativamos
três PSFs, estamos reformando o Centro de saúde antigo, a maternidade
passou por melhorias, na
unidade pronto atendimento contratamos mais
médicos. O SAMU que já
estava em funcionamento
temos dado todo apoio. Fizemos uma parceria com
a cooperativa de médicos,
e hoje o contrato não é mais direto com os profissionais
e sim com a cooperativa. Portanto, ainda não é a situação
ideal, mas avançamos muito nesse quesito.
Água e estrada foram duas das suas prioridades. Sendo que, a água você conseguiu na última gestão. Como
está a luta pela estrada? Isso é fato! Dois grandes gargalos que Buritirama tinha para seu desenvolvimento e sua
independência. Um município grande, com quase quatro mil km², sem rio e com o subsolo fraco de água. Em
Buritirama é comum furar um poço artesiano com 150
metros e está seco, então água era um problema principalmente na sede. Buritirama era alimentada por uma
nascente, quando era um povoado, quando se emancipou há 28 anos, no meu primeiro mandato, a água atendia toda a população, em média dois mil habitantes na
época. Hoje temos quase treze mil habitantes, a demanda aumentou e a oferta diminuiu tivemos que buscar
uma alternativa e foi uma luta árdua, mas conseguirmos
trazer a água do rio para cá, não é uma obra do município, mas uma obra do estado e Buritirama deve muito
isso ao ex-governador Paulo Souto ele teve a sensibilidade de entender o nosso drama.
Já a estrada não tem um responsável, é uma conquista
do povo de Buritirama, agora tiveram vários atores envolvidos nessa questão, uns com o papel menor outros com
papel maior, eu não vou excluir que a oposição também
não tenha preiteado quando tiveram a oportunidade e
que também não tenha cobrado, eu sei que cobraram,

“Não é a primeira
vez que assumo a
prefeitura de
Buritirama, mas
confesso que o
início desta gestão
foi a mais difícil,
com muitas
dificuldades(...)”
mas nós nunca perdemos uma oportunidade, a briga por
esta estrada é histórica e com a escolha de Otto Alencar
a vice-governador e secretário de infraestrutura facilitou. Eu que já tinha uma boa relação com Otto passamos
a cobrar com mais intensidade, chegamos inclusive a ter
desentendimentos devido o meu posicionamento com
relação a obra. Eu achei que estava demorando muito e
externei isso publicamente, fui para a imprensa cobrar,
asfalto nas ruas a gente dá um jeito, porém a estrada é
uma obrigação do estado. No mês de outubro em uma
visita de Wagner no município de Barra com Otto, me
convidaram e lá anunciaram asfalto para Morpará, e o
de Buritirama o governador não falou. Fui para imprensa e disse: olham nosso compromisso estar do tamanho
que está a estrada, os responsáveis pela não realização
dessa estrada, seja quem for não terão nosso apoio. Após
esse posicionamento voltei ao secretário e nos entendemos, e a tão sonhada obra já fora iniciada. Os primeiros
35 km já estão em execução, pela Construterra. Temos
enfrentado algumas dificuldades com relação a licença
ambiental, pois tem uma margem de 15 metros e 20 metros de cada lado do eixo da estrada do projeto e alguns
proprietários não estão aceitando e querem indenização
e isso tem dificultado o andamento dos trabalhos. O projeto dos outros 30 km restante já foi feito, mas os órgãos
ambientais Inema e IBAMA ainda não autorizaram, estamos no aguardo e em breve será liberado
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Catolândia| Prefeitura promove dia da cidadania
Texto|fotos: Jayme Modesto

A

Prefeitura de Catolândia, através das secretarias de saúde, educação e ação social, promoveu
no dia 1º de maio, a feira da
cidadania em comemoração
ao “Dia do Trabalho”.
No Estádio Municipal
Teixeirão, foram oferecidos
diversos serviços gratuitos
à população como, aferição
de pressão arterial, vacinação, serviços de cabeleireiro
e manicure, jogos de xadrez,
futebol de campo, dentre outras atividades. O evento que
teve como principal objetivo
estimular a integração entre
as pessoas e os órgãos do município agitou o “Dia do Trabalho”. A festa teve início às 8:
00 com termino às 14 horas
com um bingo solidário.
“Mobilizamos profissionais altamente qualificados,
que neste dia 1º de maio,
voluntariamente prestaram
serviços para os cidadãos catolandenses”, afirmou o secretário de saúde José Francisco da Cruz.
Uma multidão lotou a
área do estádio municipal,
onde a principal atração foi
um parque infantil e a brinquedoteca instalado para
garantir a diversão da criançada de todas as localidades

do município.
Conforme o secretário
de educação, José Carvalho,
além da prestação de serviços a intenção foi também de
compartilhar conhecimento
das ações das secretarias
para toda comunidade.
Acompanhado dos secretários municipais e vereadores, o prefeito do município,
Gilvan Pimentel, participou
de forma efetiva da festa, segundo ele, este é o primeiro
de uma série de eventos de
cunho social que será realizado em Catolândia. “Estamos

felizes com o resultado, com
a participação maciça da população. Este tipo de evento é
uma forma de interagir com a
população, além da prestação
de serviços. Quero agradecer
a todos que contribuíram com
o sucesso da festa”.
A presidente da câmara
vereadora Sulamita Neves,
que teve presença marcante na feira, afirmou que Catolândia está vivendo um
novo momento em sua história. “São muitos os desafios
a serem superados, na educação, na saúde e em todas
as áreas da administração,
mas estamos presenciando
a força e o desejo do prefeito

y

Prefeito Pimentel, vice Valda e amigos

Presidente da Câmara Sulamita, Prefeito Pimentel e vice Valda

Pimentel em promover ações
que efetivamente vão colocar
Catolândia nos trilhos do desenvolvimento. Nestes quatro
meses já é visível as mudança
e o rumo que a administração
pretende seguir, acredito que
se depender da equipe, projeto e boa vontade não irão faltar”, afirmou Sulamita.
Entre os stands, um chamou a atenção, o da cultura
com o projeto “Cultura em
Clave do Sol”, que pretende
estimular e ensinar teoria e
prática musical para jovens
de 17 a 29 anos, com o intuito de formar uma equipe para
apresentação tanto na cidade quanto na região.

Importantes avanços

Apesar da precariedade
diária que tem deparado, o prefeito Gilvan Pimentel concluiu
os primeiros cinco meses de administração de forma exemplar.
Mesmo com todas as dificuldades financeiras herdadas, os serviços da prefeitura
voltaram a funcionar satisfatoriamente. O chefe do executivo
catolandense tem encarado
as adversidades indo pessoalmente junto aos órgãos dos
governos estadual e federal e
discutindo com a população a
soluções dos problemas.
O prefeito é bem intencionado, e vem demonstrando
compromisso com a cidade.
As crianças da rede municipal
de ensino, que haviam sido

abandonadas na administração passada, voltaram às salas
de aula, as escolas depredadas
foram recuperadas e o calendário escolar está sendo cumprido à risca, também foram
adquiridos 120 tablets para
alunos da zona rural. Outras

Construção da Praça do Sítio da Barriguda

ações como, pagamentos e
parcelamentos de dívidas que
impediam a municipalidade de
firmar convênios com outros
órgãos, reforma e construção
de praças e recuperação dos
equipamentos públicos e de
máquinas e ainda aquisição
de pneus, encanação de água,
recuperação de poços artesianos, implantação de laboratório e extensão de rede elétrica

para a zona rural.
A saúde também vem recebendo uma atenção especial da
administração, com médicos,
enfermeiros, nutricionista e
dentistas. O prefeito Gilvan Pimentel disse ainda que um dos
maiores entrave para o pleno
desenvolvimento de Catolândia
ainda é o isolamento, mas que
já está sendo solucionado conseguiu com o governo do estado oito km de pavimentação
asfáltica para a estrada que liga
o município a São Desidério.
Pimentel nestes cinco meses conseguiu reorganizar a
administração, colocando a
máquina pública dentro da normalidade. “Foram dias de muito
trabalho e perseverança para
vencer as adversidades em setores vitais. A população entendeu
o esforço e se manifesta com
apoio a nossa gestão,” afirmou
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Brejolândia de cara nova
Texto|fotos: Jayme Modesto

C

om diversas ações
acontecendo,
Brejolândia está ficando
de cara nova. As principais
mudanças estão sendo na
infraestrutura como, construção de novas praças, reforma e urbanização das já
existentes e reforma completa dos equipamentos públicos, também a demolição
de antigas edificações que
estavam abandonadas e que
deixavam a cidade com aspecto e o visual não muito
agradável, como era o caso
da estrutura de um galpão
erguido em frente ao mercado municipal, que de nada
servia a não ser para uso
como sanitário público.
Todas essas transformações é o que mais vem chamando atenção da população nesses primeiros meses
de atuação da nova gestão
municipal. O prefeito Gilmar
Ribeiro, disse que apesar do
município não ter receita
própria e sobreviver de ínfimos recursos oriundos de repasses oficiais, não vai medir
esforços para fazer de Brejolândia uma cidade melhor
para se viver.
Mazim fez uma breve
avaliação dos primeiros cinco
meses a frente da administração municipal, segundo
ele, o governo “Mudança

pelo Progresso”, fez um trabalho voltado para a reorganização da estrutura administrativa municipal, agora
está na fase conclusiva de
várias obras e na perspectiva
de novas conquistas, já que
está em constante busca
junto aos órgãos federais e
estaduais de novos investimentos. O prefeito disse que
suas ações são pautadas na
visão política do trabalho e
na força da união de todos
os brejolandenses.
Pelo volume de projetos e
ações elaborados até o momento, pela força de vontade e pelo bom trânsito que o
prefeito Gilmar Ribeiro tem
nas esferas governamentais,
o município de Brejolândia,
vem passando por um momento importante e com
grandes avanços na sua
nova administração.
O prefeito Mazim enfa-

tizou que além da reestruturação administrativa municipal, outro fator positivo
tem sido a valorização profissional e o reconhecimento da equipe de secretários
e de assessores.

Principais ações

Reforma de todas as escolas e colégios da rede municipal, inclusive com placas luminosas nos colégios,
tais como na sede.
Reforma do Colégio
Pompílio Teixeira Filho, Escola Otávio Bastos, Escola
Adelino Teixeira de Oliveira,
Escola Presidente Médici,
Escola Inocêncio Pereira de
Araújo na sede.
Colégio Santa Luzia em localidade Santa Luzia, Colégio
Joaquim José dos Santos em
Campestre, Colégio Conrrado
Alves de Araújo em Mombaça, Colégio Beto Lemes em

Empresário Jesualdo, Prefeitos Milton Frota e Gilmar Ribeiro

Santana| Exemplo de
desperdício do dinheiro público

A

s obras de construção do que seria a
nova sede da Câmara de Vereadores do município de Santana, foram
suspensas em meados de
2006 por determinação judicial, através de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa, movida pelo Ministério Público
em razão de diversas irregularidades na licitação
do serviço de mão de obra
e compra de materiais de
construção.
A ação civil pública,
movida pelo promotor de
Justiça, na época, acusou

o então presidente da Câmara de Vereadores, além
do diretor administrativo
dentre outros agentes públicos, de lesarem o erário
por aplicação irregular de
verbas públicas com total falta de planejamento
e ausência de verba orçamentária própria para
as obras e instalações da
nova Câmara.
Segundo o promotor,
nem o então presidente
nem qualquer outro servidor da casa soube informar o valor total da obra,
o que deveria constar no
projeto básico. Além disso,
os materiais de construção

da obra eram comprados
irregularmente, de acordo
com a necessidade da etapa da obra. O promotor explicou como funcionavam
as compras: “Precisa-se
de tal material, vai na loja,
busca o material, depois
efetiva-se o pagamento no
final do mês, até o limite
permitido pela dispensa.
Um absurdo!”.
Passado mais de sete
anos, até o momento as
obras continuam inacabadas. Segundo moradores vizinhos, o local esta servindo
como ponto para consumo
de entorpecentes

Limoeiro, Colégio Serafim
Neres do Prado em Momonal,
Escola Francisco Coelho Sobrinho em Santa Paz.
Implantação da Farmácia
básica, construção da Praça
do mercado, reforma da quadra poliesportiva Adail Xavier,
construção de duas praças na
Rua Antônio Coelho, construção de praça na antiga Praça
Esportiva, construção da garagem municipal, construção de
calçamento no bairro Inocêncio, reforma da Praça Maria
Arlinda de Castro, ampliação
da Avenida Pompilio Teixeira,
reforma na delegacia de polícia, continuação da reforma do
estádio municipal, iluminação
pública em todas as ruas do
bairro jacaré, recuperação de
todas as estradas vicinais do
município, e muito em breve
outras obras em andamento
serão divulgadas, de acordo
com informações do assessor
Adail Alves de Castro.

Recuperação e melhorias dos equipamentos públicos

Câmara de Barreiras fará entrega da Comenda
26 maio em sessão solene no dia 28 de maio
Texto|fotos: Jayme Modesto

A

No dia 28 de maio do
ano em curso, a Câmara Municipal de
Barreiras realizará sessão
solene em comemoração
ao aniversário de Barreiras, que no dia 26 de maio
completará 122 anos de
emancipação política. Na
oportunidade será entregue a Comenda 26 de Maio
a personalidades indicadas
pelos vereadores, pessoas
que contribuem para o desenvolvimento da cidade.
A homenagem foi criada
na gestão passada, pela Resolução 055/11. Este é o ter-

ceiro ano em que a comenda
é concedida. O presidente do
legislativo vereador Carlos
Tito disse que é gratificante
participar ativamente da história de Barreiras, como presidente do Poder Legislativo
municipal e a homenagem
aos congratulados, certa-

mente ficará marcada pelo
recebimento da Comenda 26
de Maio, afirmou.
Foram 19 indicações,
cada vereador teve a oportunidade de indicar uma pessoa de expressão, pelos relevantes serviços prestados
a comunidade barreirense

Mesa Diretora da sessão

Muquém do São Francisco|
MP pede afastamento do prefeito interino
Da redação

D

e acordo com informações obtidas pela
coluna Satélite do
Correio, o Ministério Público
Estadual em Ibotirama pediu
a retirada do prefeito interino
de Muquém de São Francisco, Osmar Gaspar (PT) do cargo em uma ação pública proposta no dia 15 de abril, cerca
de uma semana após o pleito
na cidade do oeste baiano.
Conforme o promotor Saulo
Murilo de Oliveira Mattos,

Gaspar é acusado de uso da
máquina administrativa para
favorecimento do candidato
de mesma legenda, Evandro dos Santos Guimarães,
o Vandim, na eleição impugnada de 2012, além de perseguição a funcionários públicos politicamente ligados ao
grupo adversário, celebração
de contratos com valores altíssimos, sem observação às
normas legais, e indício de
compra de votos.
Gaspar assumiu a prefeitura municipal após o Tribu-

Prefeito Interino Osmar Gaspar

nal Regional Eleitoral considerar irregular a candidatura
do prefeito eleito em outubro
do ano passado, Márcio Mariano (PP)
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Texto: Cheilla gobi
foto: Jayme Modesto

um pouco mais de paciência,
a prefeitura está no período
de ajustes da máquina pública, e logo, várias ações
serão colocadas em prática,
daí em diante o povo irá senti melhorias e notar várias
ações do governo municipal,” disse a líder.
Como líder, Graça tem
ouvido e levado queixas dos
vereadores e da população
para o gestor, principalmente nas áreas de infraestrutura, educação e saúde.
“Temos procurado manter
sempre o diálogo com o prefeito. Nestes primeiros meses as cobranças foram
intensas, mas estamos administrando bem”, afirmou.

A

Vereadora Maria das
Graças (Dra. Graça)
que é pediatra e atua
na região há mais de 15 anos,
em sua primeira candidatura
em Barreiras conseguiu uma
marca de votos histórica,
1931 votos sendo considerada, “o novo fenômeno político
da cidade”, onde foi a terceira
vereadora mais bem votada e
indicada líder do governo.
Em entrevista ao Jornal
Gazeta do Oeste, Maria das
Graças falou sobre a situação de como foi encontrada
a prefeitura em janeiro e fez
uma avalição do governo
nesses primeiros meses. Ela
pediu paciência á população
e afirmou que diante dessas
dificuldades, ainda sim o trabalho está sendo executado
e que a partir de agora será
realizado todo o planejamento proposto pela gestão.
“Na minha avaliação de
como foi encontrada a prefeitura com dívidas, e até mesmo
salários de servidores atrasados, ruas completamente
esburacadas, escolas com a
estrutura física comprometida, isso atrapalhou e muito o
início da gestão, do prefeito
Antônio Henrique. Hoje sabemos das dificuldades, e de
sua luta diária, peço a população de Barreiras que tenha

Política

BARREIRAS/BA,
15 A 30 DE MAIO 2013

Saúde

Vereadora Graça Melo

“(...) Peço a população de
Barreiras que tenha um pouco
mais de paciência, a prefeitura está
no período de ajustes da máquina
pública, e logo, várias ações serão
colocadas em prática”

Conforme Graça, na área
da saúde, a secretária Regina Figueiredo encontrou
inúmeros problemas, principalmente com relação às
especialidades, e houve dificuldades na renegociação
desses profissionais.

Infraestrutura

Já na Infraestrutura, o
recapeamento veio, mas de
forma tímida segundo a população, muitas ruas da cidade continuam intransitáveis.
“O prefeito reconhece todas
essas problemáticas, reco-

nhece ainda o atraso nestas
ações, conforme o prefeito
a partir de agora tudo irá se
ajustar, foram momentos árduos neste início de governo”, garantiu a líder.

Ações

Graça destacou ações já
realizadas pelo atual governo, como o cumprimento do
salário atrasado dos servidores concursados, o pagamento que foi parcelado em
três vezes já foi cumprido.
Renegociação da dívida com
o INSS, dívida esta, que chega a 226 milhões de reais, e
ainda com a aprovação da Lei
Municipal nº 1025 de 20 de
março 2013, a Câmara de Vereadores de Barreiras autorizou o prefeito negociar o parcelamento de débitos federais
oriundos do PASEP-Programa
de Formação do Patrimônio
do Servidor Público. A dívida
de R$ 3.900 milhões foi parcelada em 60 meses com pagamento através das receitas
de FPM e ICMS. A vereadora
frisou também a limpeza da
cidade e coleta de lixo com
frequência. Segundo a parlamentar, o governo tem se
preocupado também com a
zona rural e a periferia.
Graça acredita que o papel de líder é também de ajudar no bom relacionamento
entre o executivo e legislati-

vo. “Na câmara os vereadores
tem respeitado o meu papel
de líder, sabem que não estou ali só para dizer que sou
líder do governo. Quero ser o
intermediário, quero ser parceira, além de tudo ajudar no
bom relacionamento entre o
executivo e o legislativo, e a
todo o momento tenho mostrado para meus colegas
vereadores, que o prefeito
está aberto ao diálogo, seja
por intermédio da líder ou
não. É um governo transparente”, assegurou.
A vereadora disse entender os anseios da população.
“Entendemos a ansiedade
da população que quer ver
resultados nos primeiros meses, mas é importante que
a população entenda que o
governo está com boas intensões e acredito que tudo dará
certo, é um prefeito que já
governou por três mandatos,
conhece o município e no final deste ano a população já
vai está com outro discurso
tenho certeza, e se não funcionar vamos cobrar sim, não
é porque sou líder do governo
que não vou atrás das soluções, não sou apenas líder do
governo sou representante
do povo, mas tenho a convicção de que estou defendendo
um governo em que acredito
e peço para que o povo de
Barreiras também confie”

Barreiras| Documentos do ‘Minha Casa, Minha Vida’ são encontrados em matagal
tendo em vista que o pescador se inscreveu no Programa
do governo federal.
“Nossos documentos vem
parar no lixão! Aquela fila que
a gente participou lá não vale
então para nada? É um absurdo, é demais isso, não pode
acontecer com ser humano
nenhum, né?”, lamenta o pescador Tones Oliveira.
De acordo com informações do G1, nas fichas de cadastramento do “Minha Casa,
Minha Vida” tem a inscrição
Prefeitura Municipal de Bar-

Da Redação Gazeta do Oeste
com informações e foto G1

D

ocumentos de pessoas
cadastradas no programa “Minha Casa,
Minha Vida” em Barreiras, na
região oeste, foram achados
em um matagal da cidade,
uma área de preservação
permanente. A papelada foi
encontrada por um morador
próximo à Rua Humaitá que
ficou indignado ao ver cópias
de certidões de nascimento, de cpf’s e identidades no
chão, embaixo de entulhos,

Documentos descartados em um matagal

Presidente do STF sinaliza que julgamento
dos recursos do mensalão pode demorar
Presidente do STF, ministro Joaquim
Barbosa/ Fonte: Agencia Estado

O

presidente do Supremo Tribunal Federal
(STF), ministro Joaquim Barbosa, sinalizou que
não há data para trazer os
recursos da Ação Penal
470, o processo do mensalão, para o plenário. Como
relator do processo, ele é
responsável por liberar os
26 embargos declaratórios
apresentados pelos réus
para julgamento na Corte.
Durante o intervalo da
sessão do STF, o ministro foi
abordado por jornalistas para
dar uma previsão de quando

os embargos declaratórios
devem ser pautados. “Esta
Corte tem 60 mil processos.
Essa é a resposta”, disse. Os
embargos declaratórios são
os primeiros recursos cabíveis contra a decisão do final

do ano passado e se discute
se são os únicos. Eles servem
para esclarecer contradições,
omissões ou obscuridades,
e raramente conseguem
mudar entendimentos consolidados pelo Supremo. O

recurso foi apresentado pelos 25 condenados, além do
empresário Carlos Alberto
Quaglia, que não chegou a
ser julgado e teve o caso encaminhado para a primeira
instância. A maioria dos réus
pede redução das penas e
multas ou absolvição, além
da anulação do acórdão e da
substituição de Barbosa da
relatoria do processo. O procurador-geral da República, Roberto Gurgel, opinou
pela rejeição dos recursos,
alegando que os réus pretendem usar os embargos
declaratórios indevidamente
para rediscutir a decisão

reiras, comprovando que os
documentos são públicos.
Os documentos teriam
sido retirados da antiga sede
da Coordenação da Habitação
do município. A secretária da
Ação Social, Antônia Pedrosa esteve no local, mas disse
que não encontrou estes documentos na antiga sede do
programa. “Nós não encontramos nenhum documento
no setor de habitação. Quando assumimos a secretaria,
encontramos o setor todo na
calçada, que a locadora des-

pejou o setor de habitação.
Então a gente só encontrou
alguns móveis, faltando computador”, relatou.
De acordo com o delegado
Joaquim Rodrigues, o descarte de cópias de documentos em local público não se
configura crime, mas alerta
que é perigoso, já que os dados das pessoas podem ser
usados por criminosos. Nesse caso, a responsabilidade
é de quem fez o descarte
indevido dos documentos,
apontou a polícia

Uso de celular é proibido no plenário
da Câmara de Tabocas do Brejo Velho
Da Redação Gazeta do Oeste

O

uso de celulares e aparelhos similares, como,
games, ipod, mp3, equipamentos eletrônicos no plenário da Câmara municipal durante sessões e eventos oficiais
do Legislativo está proibido. A
resolução nº 01/20132/2011,
aprovada veta a utilização de
equipamentos de comunicação dentro do plenário da Casa
de Leis. O autor da proposta,
vereador Valdemir Almeida de
Deus defende que a proibição
trará mais organização às sessões, e irá fazer com que a atenção dos membros do legislativo
e dos participes fique inteiramente voltada aos estudos.
A matéria foi embasada em
reclamações de alguns vereadores, que relataram a dificul-

dade de trabalhar em razão dos
toques de celulares no momento das seções, principalmente
no andamento da votação.
A proibição deve ficar evidente a todos em placas afixadas em local de acesso e nas
dependências da instituição
legislativa. No informativo
ou placa deverá constar a seguinte frase: “É proibido o
uso de aparelho celular e/ou
equipamento eletrônico durante as seções desta Casa
do Povo”. A lei, que aguarda
sanção do prefeito Beto para
entrar em vigor, considera
que a questão de segurança
e do direito de todos, e em
caso de urgência algum participe popular ou até mesmo
vereadores ou funcionários
poderão ser acionados via
telefone fixo da câmara
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Micarama se consolida como uma das maiores micaretas do oeste
Texto|fotos: Jayme modesto

A

longa estiagem e as
dificuldades financeiras, não impediram
que a Micarama 2013 fosse
coroada de grande êxito. A
celebração dos 28 anos do
aniversário de Buritirama foi
marcado por mais uma grande festa. Com grandes atrações de renome nacional,
bandas locais, blocos, trio e
tenda eletrônica, a Micarama
garantiu o status de uma das
maiores e mais organizadas
micaretas da região oeste.
Segundo os organizadores, a festa superou as
expectativas. Como já era
esperada, a Micarama foi
um sucesso, tanto de público como em organização, o
espaço da Praça de Eventos
ficou pequeno para a multidão que se aglomerava a
cada noite. Fora, três dias
de comemoração e muita
azaração, com o envolvimento da população local e
de toda região.
Para que a festa superasse as edições anteriores,
o governo “Ação e Justiça”,
não mediu esforços no planejamento - que garantiu uma
grade de atrações com nomes
de peso como: Babado Novo,
Fantasmão, Tayrone Cigano e
Real Som. Criteriosamente
montada, a infraestrutura do
evento não deixou nada a desejar, atendendo prontamente aos mais exigentes foliões.
Em toda Praça de Eventos, foram armadas barracas padronizadas, banheiros químicos
e uma boate itinerante com
animação do Dj Bena.

Abertura

Na abertura do evento, o
prefeito Arival Viana agradeceu a população e falou da
sua satisfação em realizar
mais um evento que converge
milhares de pessoas para Buritirama, à altura da expectativa da população. O prefeito,
Arival Viana, idealizador da
Micarama, fez uma retrospectiva da evolução da festa
desde sua primeira edição
até os dias de hoje. O evento
foi marcado pela presença de
figuras importantes da política baiana como: os deputados federais José Rocha e
Oziel Oliveira, o ex-presidente da Assembleia Legislativo
e chefe de gabinete do vicegovernador, Clóvis Ferraz,
o deputado estadual Mário
Negro Monte Jr e a deputada
Kelly Magalhães, o prefeito
do município de Mansidão
Ney Borges e vereadores de
vários municípios da região
oeste e do Piauí.
O último dia da micareta concentrou um grande
público para assistir o show
do cantor Tayrone Cigano,

Prefeito Arival Viana recepciona
artístas, amigos e foliões

tornando o circuito pequeno
para tanta gente. O cantor
agitou a multidão com seu
estilo contagiante, aliado ao
carisma e a inteiração com
o público. Os Blocos Tô ki Tô
e Raparigas foram atrações
aparte. As bandas locais Dinamite, Controle Musical e
Jacinto & Banda, deram o
suporte. A realeza com Rei
Momo Paulo Pop, a Rainha
Milene Marques, a primeira
Princesa Edvania Marques e
a segunda Princesa Gabriela Caetano, deu um show de
simpatia e elegância no palco da Micarama.

Segurança

Mesmo com o município
tomado por visitantes de toda
a região e até de outros estados, a festa foi considerada
tranquila. A segurança foi
garantida pelas Policias Civil e Militar, que fizeram um
trabalho preventivo e ostensivo. A estratégia funcionou
de forma efetiva e planejada
e nenhum caso de violência
foi registrado nos três dias
da Micarama, onde mais de
oito mil pessoas estiveram
presentes nos dias de folia.
Segundo a organização, a
cada edição, mais pessoas
aderem à micareta de Buritirama. A programação diversificada agradou a todas as
idades. “Fizemos uma programação que pudesse agradar jovens, adultos e idosos.
Todos puderam aproveitar o
evento”, comentou o prefeito Arival Viana.
A comissão organizadora da Micarama 2013 foi
formada por: Irom Marques
de Almeida (presidente da
comissão), Edinaldo José dos
Santos, Edinaldo Ramos dos
Anjos, Edson Mauro do Vale,
Eliel Roberto de Caitano, Euzeny Borges da Cruz, Diego
Henrique de Carvalho, João
Néris dos Santos, Juliano
Henriques Riani Viana, Nádia
Caitano Silva, Orlando Lima
de Almeida e Paulo Roberto
Ramos dos Anjos

“Fizemos uma programação
que pudesse agradar jovens,
adultos e idosos”.
Arival Viana
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Grande show com Leonardo encerra
a Festa de Maio em Serra Dourada
Texto|fotos: Jayme modesto

U

m show histórico com
o sertanejo Leonardo,
encerrou a Festa de
Maio 2013, em Serra Dourada. O evento foi em comemoração aos festejos de Santa
Cruz, que acontece na cidade
anualmente no mês de maio,
atraindo um grande número
de turistas e visitantes oriundos de diversas cidades e até
de outros estados.
A festa começou no dia 24
de abril com a parte religiosa, incluindo missas festivas,
novenários, batizados, já na
programação social, quermesse. Foram nove dias de
celebrações e atividades que
envolveram toda a comunidade católica serradouradense.
Além de fé e tradição, a
Festa de Santa Cruz, a exem-

Cantor Leonardo e Prefeito Milton Frota

plo dos anos anteriores, também foi importante para o
aquecimento da economia da
cidade. A programação atraiu
para Serra Dourada diversos
perfis de público, alavancando
o comércio e a economia local.
Uma multidão jamais vista
participou do encerramento
da Festa de Maio, em comemoração a Santa Cruz. Na
noite de sexta, 03 de maio, o
sertanejo Leonardo se apresentou pela primeira vez na
cidade dentro da programação profana do encerramento
da tradicional festa de maio.
A festa de Maio comemorada há quase 50 anos, chega
à edição de 2013, consolidada como um dos principais eventos realizados na
região oeste da Bahia.
O governo municipal contratou artistas e bandas de re-

nome nacional. Mesmo com
as dificuldades encontradas
pela gestão e a seca que assolou a região, o prefeito Milton
Frota, não mediu esforços ao
contratar bandas de grande
porte e artistas como o cantor
Leonardo.
No dia 1º de maio, a banda
Duas Medidas, comandou a
festa. No dia 02, o agito ficou
por conta da banda Calcinha
Preta. No dia 03, ponto alto
da festa, o cantor Leonardo
trouxe para a praça de eventos o maior público registrado
na história da Festa de Maio.
O evento ainda contou com as
bandas de apoio, Léo e Chistian, Skmativo, Banda Perfil,
Nenga Show, Saulo Fagundes
e Renan Moreira.
No início da noite do dia

03, já era grande o número de
pessoas que aguardavam com
muita ansiedade e expectativa o show do cantor Leonardo, que começou sua apresentação ás 24h30, cantando
velhos e novos sucessos, causando frisson no público de
várias gerações que lotou a
praça de eventos.
Leonardo emocionou-se e
passou para o grande público
a emoção ao cantar, “Eu Juro”
sucesso que cantou ao lado
do irmão Leandro.
No show Leonardo reuniu
o romantismo contagiante no
melhor do estilo sertanejo,
no repertório as músicas gravadas no 15º CD solo da carreira. Um grupo de bailarinas
e vocalistas afinadas deu um
tom especial ao show.

yInovações

yPolítica

As mudanças estruturais no espaço físico
da Praça de Eventos foi
um dos pontos positivos
da festa e elogiado por
todos como, a saída do
Parque de Diversão para
a Praça da Matriz, a não
interdição da Rua São
Gonçalo, padronização
das barracas, entre outras mudanças.
A edição deste ano da
Festa de Maio foi uma
das mais bem organizadas e seguras, de acordo com informações da
polícia militar, não foi
registrado nenhum incidente de maior relevância, portanto, a festa foi
considerada traquila
Simplesmente fantástica! Com estas palavras
podemos definir a Festa
de Maio 2013, em comemoração a Santa Cruz
em Serra Dourada, com
um público estimado em
30.000 mil pessoas no
encerramento.

O evento também serviu
como ponto de encontro de
vários representantes políticos, que foram recepcionados pelo prefeito Milton Frota
e a primeira dama Francisca
de Souza Frota.
Compareceram no último
dia da festa os deputados,
Oziel Oliveira, Kelly Magalhães, Marquinho Viana e Geraldo Simões, que passaram
toda noite no camarote oficial
conversando sobre política.
Os prefeitos Gilmar Ribeiro (Mazim) de Brejolândia, Humberto Ribeiro (Beto)
de Tabocas, Manoel Rocha
de Coribe, Wilson Neves, de
Santana e Osmar Gaspar,
prefeito interino de Muquém,
também marcaram presença
no evento, vereadores e lideranças políticas de vários
municípios, entre eles o vereador Welber Febrônio de
Baianópolis. O prefeito Milton Frota e as autoridades
em demonstração participativa assistiram o show do
camarote oficial
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Katão conquista 2º lugar
no “Arnold Classic Brazil”

Troféu Soja de Ouro 25 anos jubileu
de prata do oscar do oeste baiano

O atleta já se
prepara para a
competição de
2014

região oeste da Bahia, além de ser um
dos maiores celeiros
agrícolas do Brasil, pratica
um agronegócio que é referência em todo o mundo, em
função do profissionalismo
envolvido e da qualidade de
seus produtos, que, a cada
ano, quebram sucessivos recordes de produtividade. O
Troféu Soja de Ouro, promovido pelo Country Club Rio de
Ondas Estância Hotel, é um
reconhecimento àqueles que
acreditam no potencial e investem no oeste baiano, sendo, desta forma, um estímulo
à competência individual e
coletiva dos que fazem a diferença na região, os verdadeiros protagonistas da cadeia
produtiva do agronegócio.
A comemoração do Jubileu de Prata do Troféu Soja
de Ouro, a ser realizada no
próximo dia 08 de junho, no
Salão de Eventos do Country Club Rio de Ondas Estância Hotel, em Barreiras
(BA), terá a presença dos
artistas Nelson Freitas e Iris
Stefanelli como mestres de
cerimônia, além da animação da banda musical Ciclone, que conduzirá a festa
de confraternização, após a
entrega do “Oscar do Oeste
Baiano” aos eleitos e homenageados do ano de 2012.
O Troféu Soja de ouro
é o evento mais esperado
do ano e representa uma
oportunidade para a troca
de informações e conversas
descontraídas, para aqueles
que passam a maior parte
do ano pensando apenas em
produzir e contribuir para o
desenvolvimento das cidades
baianas do oeste.
O público-alvo do evento é formado por entidades
de classe representativas do
agronegócio regional, como
a Aiba, Abapa, Assocafé,
Instituto PAS, Aciagri, Ebda,
Adab, Assomiba, Agrolem,
Amev-Oeste, Aprosem e

A

Cheilla gobi

A

cidade de Barreiras,
região oeste da Bahia
foi bem representada
no primeiro Arnold Classic
Brazil, realizado no Rio de
Janeiro entre os dias 26 a 28
de abril de 2013. Agostinho
de Lima Figueiredo, o Katão
foi o vice-campeão, na categoria 90 quilos. O evento apresentou os fisiculturistas mais
importantes da IFBB, uma
completa lista de eventos de
fisiculturistas amadores e
uma exposição de fitness.
Com um público três vezes maior que o inicialmente
esperado, o 1º Arnold Classic Brasil foi um sucesso. A
convenção criada pelo ator,
ex-fisiculturista e ex-governador da Califórnia, Arnold
Schwarzenegger,
juntou
um imenso número de praticantes e admiradores do
fisiculturismo. Além disso,
homens e mulheres, atletas
de diversas modalidades
de dança, fitness e artes
marciais também estiveram
presentes, em competições
que aconteciam simultaneamente no Centro de Convenções SulAmérica.
Entre os 29 atletas, o objetivo de Katão era ficar entre
os seis classificados, e conseguiu o 2º lugar. “Estou muito
feliz com o resultado, muito
satisfeito em poder representar o Brasil nesta competição

de alto nível”, afirmou.
A grandiosidade do
evento fez o astro de Hollywood já confirmar sua presença no Arnold Classic Brasil do ano que vem, e Katão

já está se preparando para
mais esta competição. “Vou
me esforçar ainda mais para
alcançar o primeiro lugar na
competição de 2014”, garantiu o atleta

Barreiras| Vereador Otoniel apresenta
projeto que cria o Dia da Capoeira
Texto|foto: Cheilla gobi

A

O vereador Otoniel Teixeira do PCdoB, apresentou projeto de lei
que incentiva a inclusão do
dia da Capoeira no calendário
oficial do município de Barreiras, a ser comemorado anualmente na data de 03 de agosto.
Na sessão ordinária do
dia 22 de maio, capoeiristas de várias academias de
Barreiras lotaram o plenário
da câmara de vereadores,
acompanhados dos mestres,
Zé Maria e Tal, que fizeram
uso da tribuna para expor as
dificuldades e a falta de apoio
à classe por parte do poder
público. Ao final fizeram uma
apresentação de capoeira com
a participação de dezenas de
jovens praticantes da arte.
Otoniel justificou no seu
projeto, que capoeira em sua
origem é uma arte marcial
disfarçada de dança. É uma
expressão cultural que mistu-

Acrioeste, entre outras envolvidas com o setor. Além de
representantes do comércio
barreirense, a cada edição
do prêmio se fazem presentes ainda empresários e produtores rurais, profissionais
liberais e sociedade, que se
constituem nos formadores
de opinião do oeste baiano,
reconhecidamente a região
que mais cresce no País.

O prêmio

O Troféu Soja de Ouro é
um reconhecimento a todos
que acreditam no potencial
do oeste baiano, e são referência na cadeia produtiva
do agronegócio regional,
gerando emprego e renda, e
contribuindo para o desenvolvimento de todo o estado
da Bahia.
Após análise detalhada
dos profissionais e instituições que atuam no oeste
baiano, a Comissão Organizadora do prêmio relaciona
diversas categorias concorrentes para a pesquisa de
opinião pública. As decisões
tomadas pela Comissão Organizadora são lavradas em
Ata e registradas em Cartório de Títulos e Documentos.
O Promotor de Justiça Dr.
Alex Moura, faz a apuração
dos eleitos, após votação
dos três indicados em cada
categoria pelas entidades
de classe representativas do
setor do agronegócio. Devido a importância de se premiar com responsabilidade
e transparência aqueles que
se destacaram no ano anterior, e suas implicações em

nível de incremento de vendas e retorno publicitário,
a Comissão Organizadora
do Troféu Soja de Ouro e o
Country Club Rio de Ondas,
promotores do consagrado
prêmio, planejam todas as
ações a serem tomadas de
forma criteriosa, o que garante a credibilidade alcançada ao longo desses anos.
O objetivo central do Troféu Soja de Ouro é incentivar
empresas e profissionais da
cadeia produtiva do agronegócio a investirem na qualidade
de seus produtos e serviços,
criando assim uma competição saudável para o setor em
Barreiras e região, onde os
consumidores são os maiores beneficiados. O “Oscar do
Oeste Baiano”, se consolida, a
cada ano, como o evento premiativo de maior durabilidade,
transparência e profissionalismo na Bahia. A 25ª edição do
Troféu Soja de Ouro – Jubileu
de Prata será realizada no dia
próximo dia 08 de junho, e a
exemplo dos anos anteriores,
o evento deste ano reunirá sociedade e premiará celebridades do cenário regional.

Revista

A noite memorável da
cerimônia de premiação aos
destaques do ano de 2012
será registrada numa publicação impressa, a Revista
Oscar, em sua quinta edição.
Com quatro mil exemplares a
serem publicados, a Revista
Oscar tem a sua circulação
dirigida e garantida em todo o
oeste baiano, Salvador, Brasília (DF) e Ribeirão Preto (SP)

Amado Batista será uma das
atrações na festa do alho em Cristópolis
Jayme modesto

ra esporte, luta, dança, cultura popular e brincadeira e foi
um importante instrumento
da resistência negra contra a
escravidão no Brasil.
No passado, a capoeira
já foi considerada criminosa e sua prática foi banida.
A criminalização durou de
1890 até 1937, quando o
Presidente Getúlio Vargas
descriminalizou a capoeira
e reconheceu como esporte
autenticamente nacional.
Desde então a capoeira
vem crescendo e se espa-

lhando pelo mundo, sendo
reconhecido como um dos
nossos símbolos nacionais.
Ainda de acordo com o
autor do projeto, a capoeira
é um bem cultural de natureza imaterial, que objetiva
o reconhecimento no âmbito
municipal. “Indico a instituição do “Dia Municipal da
Capoeira” a ser comemorada
anualmente em 03 de agosto, data reconhecida nacionalmente pelos praticantes,
como dia de homenagear o
capoeirista”,
Vereador Otoniel
finalizou
Teixeira

A

Festa do Alho um dos
principais eventos da
região, realizado anualmente em Cristópolis, este ano
terá uma atração de renome nacional. O anúncio foi feito pelo
prefeito do município, Antônio
Pereira, no dia 17 maio na sede
da prefeitura. O cantor Amado
Batista fará um grande show no
dia 20 de julho de 2013, durante
a Festa do Alho. Além do anúncio, vários temas relacionados
ao evento foram discutidos em
reunião na sede da prefeitura
com seus assessores.
A exemplo de outros eventos que foram cancelados na
região, Festa do Alho não foi
realizada no ano passado, em
decorrência da seca e da crise

que afetou os municípios.
A confirmação da realização da festa veio responder a
pergunta e a inquietação da
população que queria saber se
haveria ou não a Festa do Alho.
A resposta veio do próprio chefe
do executivo municipal. “Haverá
sim, vamos realizar a Festa do

Alho. É o que quer a maioria dos
nossos conterrâneos”, explicou
o prefeito Antônio Pereira.
Outra novidade para esta
edição é a alteração do circuito:
“Algumas mudanças estruturais
serão implantadas. Precisamos
aproveitar melhor o espaço da
praça”, afirmou o gestor

Diversidades 11
Coelba cobra taxa de iluminação, mas cliente se revolta com a escuridão
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A Coelba continua cobrando em suas
contas de energia elétrica, a famigerada
Contribuição de Iluminação Pública-CIP.
Texto|fotos: Jayme Modesto

A

Coelba continua cobrando em suas contas de energia elétrica, alta taxa de Contribuição de Iluminação Pública (CIP),
sem sequer possuir lâmpadas nos postes, garante o vereador
Otoniel Teixeira, em pronunciamento na tribuna da câmara de vereadores na sessão ordinária do dia 21 de maio.
O vereador fez um veemente apelo a Mesa Diretora da Casa para
que alguma providência seja tomada, no sentido de saber a destinação e aplicação destes recursos arrecadados da população.
A Coelba informou a nossa redação, que a municipalidade é
responsável pela implementação, expansão, manutenção e ope-

ração das instalações de iluminação pública, e que a empresa
apenas arrecada a contribuição e repassa os valores para prefeitura de Barreiras.
O vereador afirmou que vai entrar com uma representação no
Ministério Público, ação civil pública contra a taxa de iluminação
com a alegação da hipótese de defesa do consumidor ou do contribuinte solicitando intervenção por parte do órgão para valer os
direitos dos consumidores, pois as ruas estão às escuras, sem iluminação pública e o mais grave de tudo é que famílias estão sendo “surrupiadas” pela Coelba que cobra nas contas de energia a
Contribuição de Iluminação Pública de forma indevida, já que as
mesmas estão na escuridão.
Várias reclamações já foram feitas, mas até a presente data,
nada foi resolvido. A Coelba só aceita o pagamento integral da conta, e o consumidor lesado não tem outra opção, senão desembolsar
os valores já embutidos nas contas. Caso contrário, terá o fornecimento interrompido e permanecerá às escuras com a energia cortada, e a sua rua sem a iluminação pública

12

Comemoração

BARREIRAS/BA,
15 A 30 DE MAIO 2013

GAZETA DO OESTE

São Félix do Coribe comemora 24 anos
com extensa programação festiva
Foram quatro dias de comemorações pelos 24 anos de emancipação política do município
Texto: Jayme modesto
Fotos: Raimundo Neto e Jayme Modesto

O

aniversário dos 24
anos de Emancipação
Política de São Félix
do Coribe foi comemorado
com uma grande festa. Foram quatro dias de comemorações, de 11 a 14 de maio.
O espaço da Praça do Forró ficou pequeno para acomodar tanta gente nos dias de
festividades. Este ano, para
festejar os 24 anos do município, a prefeitura organizou
uma extensa programação,
com inúmeras atrações, que
se estenderam durante os
quatro dias entre shows, eventos culturais, esportivos e recreativos, que atendeu a todas
as faixas etárias.
No dia 11 partida amistosa de futebol entre a se-

leção de São Felix e seleção
de Januária-MG, no estádio
Rochão. No dia 12 culto evangélico e show com Daniel
Diau e Bota Rasgada. No dia
13 grande show com Edu &
Maraial, Canindé e show pirotécnico. No dia 14 que marcou efetivamente o aniversário da cidade, a programação
foi estúdio de dança Samuel
Guimarães, show de rock,
MPB e grupo de Arte Cênica
Pachamama.
Também integrou a programação, futebol feminino,
Jiu jitsu, exposição de artesanatos, apresentação teatral,
missa solene e festa para as
crianças.
Na Praça do Forró foi
montada uma mega estrutura, com palco, camarote
oficial, exposição de fotos,
artes e artesanato. O prefei-

Prefeito Moacir Pimenta e Primeira Dama Hillda recepciona artístas e amigos

to Moacir Pimenta que governa a cidade pela terceira
vez, teve participação efetiva
nas comemorações do 24º
aniversário da cidade. “Queremos parabenizar o povo de
São Felix por esta importante
dada, apesar de termos recebido uma cidade desorga-

nizada, desabastecida e sem
recursos em todas as áreas,
estamos conseguindo organizar a administração municipal, através da adoção de
ações emergenciais que já
começam a surtir os primeiros resultados. Desde que
assumimos, em janeiro, esta-

belecemos metas prioritárias
já que encontramos uma cidade a qual estava sucateada, esquecida e fragilizada.
No entanto, ao final desses
cinco meses, já conseguimos, em cada setor imprimir
ações planejadas, que estão
sendo fundamentais para

mudar esta realidade. Tudo
estava travado, inoperante,
sem ação. Partimos para um
trabalho exaustivo, mas que
está dando bons frutos. Assim
foi possível comemorarmos o
aniversário da nossa cidade
com a realização desta grande
festa,” destacou Moacir

Missa e cortejo marcam festa do divino em Brejolândia
Texto|fotos: Jayme modesto

N

ão se sabe ao certo
quando, nem como
tudo começou. O que
se sabe é que a festa do divino em Brejolândia é uma tradição de muitos anos. A celebração do Divino Espírito
Santo ainda é uma das datas
comemorativas mais importantes para a cidade, é, sem
sombra de dúvida, a maior
manifestação popular. A festa ocorreu na igreja matriz
da padroeira da cidade N. S.
Santana, no dia 19 de maio,
e encerrou com um grande
almoço e a passagem da coroa para a nova comitiva que
comandará a festa em 2014.
Fé e dedicação fazem da
Festa do Divino em Brejolândia, a mais rica expressão
de identidade e religiosidade popular da cidade, onde
os moradores se preparam
durante um ano inteiro para
festejar e participar da histórica celebração.
Esta intensa festa mescla variadas manifestações
religiosas e profanas, de
diversos significados. Uma
profusão de folclores tão

Comitiva do Divino 2013

rica que contagia tanto o
leigo como o erudito, o profano e o religioso.
Neste mês de maio, o ciclo de orações deu lugar a
uma grande festa, que reu-

niu católico de toda região. A
irmandade do Divino Espírito
Santo de Brejolândia, com
a comitiva de 2013 formada pelo imperador Edesio
Nunes Bastos, o procurador

Danilo Júlio, a imperatriz
Camile Vitória, o Alferes da
Bandeira Jesualdo Alves de
Castro e a capitã do mastro
Daniela Araújo, todos caracterizados foram à atração
maior dos festejos.
O imperador do Divino
retrata, com toda sua simbologia, o Rei, a Rainha e a
Corte portuguesa, autenticada pela Coroa, pelo Cetro e pelas virgens (7 Dons)
vestidas de branco que os
antecede na procissão do
Divino que caminhou pelas
ruas da cidade, circundadas
por quatro varas sustentadas
por quatro virgens. Este ano
o imperador Edesio Nunes
Bastos, deslocou de sua residência com toda pompa de
Rei à missa na igreja local,
ostentando a Coroa e o Cetro Imperial, acompanhado
por seus familiares, pelas
Virgens, uma bandinha de
música e populares.
Após 30 dias de andanças, fim dos chamados peditórios, quando o grupo de
fiéis passa de casa em casa,
com o grande símbolo da
festa, a Bandeira do Divino,
para divulgar o evento e para

pedir doações. Para muitos
devotos, a chegada da bandeira tem um grande significado. Nessas visitas é feita uma
oração e também a benção

da casa. As comemorações
chegaram ao seu ápice, com
a missa celebrada pelo padre
Manoel Aparecido, auxiliado
pelo seminarista André.

yComitiva

Júlia-alferes da bandeira,
Fernanda-imperatriz, Josele
Matos-procuradora da lista.
O novo imperador, Antônio
Pereira dos Santos, carinhosamente conhecido por Toinho Bolô, promete realizar
uma grande festa em 2014,
para isso conta com apoio de
todos os devotos do santo e
o incondicional empenho da
nova comitiva

2014

A festa foi encerrada com
um grande almoço e a passagem da coroa para a nova
comitiva que comandará a
festa em 2014, formada pelo
imperador Antônio Pereira
dos Santos, capitão do mastro-João Pereira da Silva, Ana

Comitiva do Divino 2014
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Investimentos públicos
não acompanham o avanço
da criminalidade
Texto|foto: Cheilla gobi

A

Bahia está entre os
estados que mais aumentou a incidência
da violência na década. Conforme o Mapa da Violência
2013, 36.792 pessoas foram
assassinadas a tiros em 2010
no país. Entre os estados que
apresentam as mais altas
taxas de homicídios estão:
Alagoas com 55,3, Espírito
Santo 39,4, Pará 34,6, Bahia
34,4 e Paraíba 32,8.
Os números revelam que
a violência cresceu de forma
assustadora nos Estados,
mas os dados não apontam,
por exemplo, as dificuldades
encontradas por policiais civis e militares no combate à
criminalidade e que os investimentos públicos no setor
não acompanharam o avanço
de quadrilhas e grupos responsáveis pelo domínio do
tráfico de drogas.
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No município de Barreiras, região Oeste da Bahia,
a violência também vem tomando proporções, e as dificuldades encontradas pelos
policiais são inúmeras. Só
em 2013, o número de homicídios já chega a quase 25,
sendo a maioria deles por
envolvimento com o tráfico
de drogas, outros por motivo
fútil, alguns praticados até
mesmo por menores.
De acordo com o delegado titular, Joaquim Rodrigues, a principal dificuldade
é a falta de estrutura, principalmente de delegacias
especializadas. No final de
abril a delegada Marineide
Pires assumiu a delegacia de
homicídios, mas até então
era somente a primeira delegacia para cuidar de todas
as modalidades de crimes,
exceto da Lei Maria da Penha que durante expediente
é feito pela Delegacia Espe-

Delegado Joaquim Rodrigues

cial de atendimento à Mulher
- DEAM, mas fora do expediente ainda continua sendo
feito pela primeira delegacia.
“Barreiras já suportaria mais
delegacias distrital, delegacia especializada de combate
a furtos e roubos, outra de
entorpecentes, isso seria o
mínimo”, afirmou o delegado
destacando ainda carência
no efetivo e veículos para investigação e ainda viaturas.
Mesmo com a estrutura
defasada, o delegado assegura que o trabalho da polícia vem sendo realizado de
forma cautelosa e que os delegados estão empenhados
na investida contra os homicidas e quadrilhas de ladrões
que estão atuando.
A onda de assassinatos,
assaltos, arrombamentos é

o que mais assusta a população. “Apesar de termos um
comércio forte, uma região
rica, não registramos crimes
mais graves como sequestro,
latrocínio, e mesmo com a
estrutura que o estado oferece, Barreiras está sob controle”, garantiu.
O sistema penitenciário
brasileiro tem se deteriorado com o passar dos anos, e
nos últimos tempos chegou
a um número insustentável
com um número de presos
muito maior que o de vagas,
não existe no país, nenhuma penitenciária, cadeia
pública, centro de detenção
provisória e distritos ou delegacias, que tenha o número
de preso menor do que o de
vagas, ou igual ao número.
Os dados também mostram

que o sistema não consegue
atingir seu principal objetivo
que é o de recuperar e reintegrar o detento a sociedades:
80% dos que saem da cadeia
voltam a cometer crimes, e
retornam a prisão. “O sistema penitenciário brasileiro é
falido, isso não resta dúvida”,
disse Joaquim.

lização do sistema fechado
não existe, se é que exista em
alguma penitenciária do Brasil. “Todos voltam a cometer
delitos, faculdade do crime
como eles mesmos chamam,
lá eles trocam experiências
criminosas e saem piores do
que entraram,” ressaltou o
delegado.

Cadeia Pública:
Leis
Para muitos as leis brasi“Escola de bandidos”
Em Barreiras se falam em
um presídio há muito tempo,
enquanto ele não chega, a
cadeia pública que suporta
apenas 30 detentos no máximo, abriga um amontoado de
presos, o número já chegou
a 200. “Na realidade temos
uma escola de bandidos”,
afirmou o delegado, exemplificando um caso de estelionatário, sem passagens
pela polícia e que após sete
meses na prisão foi liberado
e passou a praticar sequestro
seguido de latrocínio, (crime
fora de Barreiras) e está preso novamente no complexo
policial de Barreiras.
Para Joaquim, ressocia-

leiras são consideradas brandas. Joaquim Rodrigues discorda. Para ele, o que precisa
ser mudado são os recursos
que a lei oferece. “Não concordo que as leis são brandas,
são ótimas e até rigorosas em
termos de tempo, o que precisa ser mudado são os recursos
que a lei oferece”.
Joaquim destaca que essa
lacuna de recursos, regalias
é um incentivo para o cometimento de crimes e que o
bandido já sabe dessas vantagens. “Os criminosos não
estão preocupados com pena,
portanto não são brandas,
deveria ter uma aplicação eficiente e ter também o sistema
de recuperação”

O Mapa da Violência 2013 - Mortes por Armas de Fogo,
informa que 36.792 pessoas foram assassinadas a tiros
em 2010. Entre os estados que apresentaram as mais
altas taxas de homicídios estão
Alagoas
Espírito Santo
Pará
Bahia
Paraíba

55,3
39,4
34,6
34,4
32,8

No Pará, o número de assassinatos aumentou 307,2%,
Alagoas 215%, Bahia 195% e Paraíba 184,2%. Neste grupo está ainda o Maranhão com a disparada da matança
em 282,2% entre o ano 2000 e 2010.

Violência em Barreiras gera preocupação e debate na câmara de vereadores
Texto|fotos: Jayme modesto

O

Poder Legislativo de
Barreiras tem demonstrado preocupação com o crescimento
galopante da violência na
cidade. Na sessão ordinária do dia 14 de maio, o
vereador Aguinaldo Júnior
fez um veemente apelo e
provocou um amplo debate
sobre segurança pública, o
parlamentar deixou claro
que o clima de insegurança tomou conta da cidade.
“Todos estão correndo risco,
tanto os moradores das periferias como os das áreas
nobres de nossa cidade”,
questionou Agnaldo, citando como exemplo o que
aconteceu em uma festa no
Dia das Mães, no São José
do CTI.
Com visões diferentes, os
parlamentares apontaram
algumas soluções, sobre
quais os caminhos para a
melhoria da segurança no
município. “Creio que a me-

Vereador Agnaldo Junior

lhor maneira de encontrar
soluções é mobilizar a sociedade e as autoridades.
Precisamos de uma melhor
estrutura no aparelhamento das policias e temos que
lutar por isso. O tráfico está
em todas as partes e é preciso ser combatido com inteligência. Faço um apelo à

Vereadora Marileide Carvalho

Mesa Diretora desta Casa,
para que possamos formar
uma comissão composta
por membros do legislativo,
executivo, Comissão da Paz,
igrejas, representantes da
sociedade organizada e das
entidades representativas
de classe e cobrar do governo do estado uma posição”,

Vereador Eurico Queiroz

conclamou Aguinaldo Júnior.
A vereadora Marileide Carvalho afirmou que a situação é alarmante e só em
2013, já somam quase 25
homicídios, sendo 01 em
cada cinco dias. “É uma situação insuportável, além
dos crimes de homicídios,

os arrombamentos de residências e lojas, assaltos
à mão armada, ameaças e
tantos outros crimes que
vem apavorando a sociedade barreirense, não podemos continuar convivendo
com esta situação”, destacou a parlamentar.
Para o atuante e experiente

vereador Eurico Queiroz, a
situação é grave e preocupante e atribui o cresceste
aumento da violência, a impunidade e a omissão das
autoridades, especialmente
do governo do estado, que
não investe na segurança,
nem dar o suporte necessário para as polícias trabalharem no combate efetivo
da criminalidade. Faltam
viaturas, estruturas, condições de trabalho, aparelhamento policial e tantas
outras carências que padece a polícia local. A verdade
é que toda a Polícia civil e
militar está em decadência.
Não tem armas, e não tem
um bom salário e com isso
quem mais sofre é a população. Para se ter uma ideia,
são apenas oito viaturas e
cinco motos na polícia militar e três na polícia civil,
conforme o vereador Eurico,
afirmando ainda que muitas
vezes falta até gasolina para
atender as ocorrências
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Bahia Farm Show| 28 de maio a 01 de junho
Cheilla Gobi

C

onsiderada a maior
vitrine de inovações
tecnológicas para o
setor agrícola do Norte –
Nordeste do Brasil, a Bahia
Farm Show tem se consolidado ao longo dos últimos
anos. Novidades da 9ª edição foram apresentadas à
imprensa do oeste da Bahia, Salvador, Brasília e São
Paulo. A imprensa nacional
pôde conhecer as novidades
que estão sendo organizadas para esta edição que
ocorrerá no período de 28
de maio a 01 de junho.
Entre as novidades está
o crescimento da área da
feira em 20%. Em 2012 era
uma área de 70 mil metros²,
este ano, será de 84 mil metros², com uma pista a mais
de teste drive, totalizando
quatro pistas, além de uma
completa infraestrutura de
asfaltamento, iluminação,
alimentação, abastecimento
de água e limpeza, e a instalação de dois restaurantes
na própria feira.
“A Bahia Farm Show
tem o objetivo de difundir
a tecnologia, é um evento
de grandes proporções com
uma influência direta dos aspectos econômicos, sociais
e tecnológicos de toda uma

yCalendário de palestras

região. Estimamos que o raio
de abrangência da Bahia
Farm Show atualmente é em
torno de 350 quilômetros
da região, sendo que já foram registrados visitantes
de Minas Gerais, Goiás, Maranhão, Sergipe, e a cada
ano conseguimos abranger ainda mais”, afirmou o
coordenador geral da feira,
Thiago Pimenta.
A estimativa é que evento tenha a participação de
aproximadamente 200 empresas, com mais de 480
marcas de produtos repre-

sentados. A área de exposição será de 84.000 m2,
ultrapassando os 70.000
m2 da edição passada. Para
atender o público visitante
e o expositor no período da
feira, o contingente de mão
de obra será ainda maior,
com cerca de 1.900 pessoas.
São aguardados cerca de 70
mil visitantes e a expectativa é bater novos recordes e
realizar R$ 675 milhões em
volume de negócios.
A feira abrirá espaço
também para agricultura familiar. “Os pequenos

produtores rurais, além de
divulgarem seus produtos
também precisam está
inseridos neste contexto
tecnológico”, afirmou o
presidente da Aiba, Júlio
Cesar Busato.
A Bahia Farm Show é
uma realização da Associação de Agricultores e
Irrigantes da Bahia – AIBA,
ABAPA, Fundação Bahia,
Associação dos Revendedores de Máquinas e Implementos do Oeste da Bahia
– ASSOMIBA e prefeitura de
Luís Eduardo Magalhães

No site oficial da Bahia Farm
Show 2013 (www.bahiafarmshow.
com.br), já está disponível a grade
completa de palestras, minicursos
e fóruns que acontecerão simultaneamente à feira. O calendário traz
assuntos de interesse da agricultura empresarial e familiar que serão
abordados por autoridades, entidades e empresas do setor. Na abertura, haverá o Fórum Regional sobre
Infraestrutura Logística: realidade
e tendências, que será ministrado
pelo Vice Governador e Secretário
de Infraestrutura do Estado da Bahia, Otto Alencar. No dia 29 de maio,
o Secretário do Meio Ambiente do
Estado da Bahia, Eugênio Spengler,
fará uma palestra sobre Cadastro
Estadual de Imóveis Rurais. Também
será realizado o Fórum Regional sobre Helicoverpa. As perdas provocadas pela Helicoverpa e pela seca
chegam a 30% da produção de soja,
milho e algodão do Oeste baiano,
trazendo prejuízo de mais de R$ 1,5
bilhão na última safra .
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Ministério da Agricultura autoriza uso de benzoato de
emamectina para conter os prejuízos provocados pela praga
Lagarta
helicoverpa
ataca lavouras
de soja e algodão

yPerigos do Benzoato

de emamectina

Da redação Gazeta do Oeste

L

agarta
helicoverpa
está atacando as lavouras de algodão e
soja na Bahia e produtores
sofrem com perdas na safra.
A lagarta, se alimenta principalmente da flor do algodão e a maçã da planta. No
caso da soja, ela come a vagem em formação. A lagarta
é considerada praga quarentenária, já que nunca foi
registrada no país e porque
pode causar grandes danos
econômicos. Os inseticidas
hoje existentes no mercado
não têm conseguido controlar a praga, que se alimenta
de várias culturas, inclusive
do algodão transgênico, que
foi desenvolvido para resistir
ao ataque de lagartas.
A Helicoverpa spp. já causou um prejuízo de mais de
R$ 1 bilhão, está causando
perdas em 228 mil hectares de algodão, somente na
Bahia, além de prenunciar
uma onda de desemprego no
Oeste do Estado, caso não tenham um programa integrado de combate a esta praga.
Para resolver o problema,
o Ministério da Agricultura
autorizou em caráter emergencial o uso do princípio
ativo chamado benzoato de

emamectina, que está sendo
importado para aplicação na
Bahia. Esta decisão passou
por cima de um parecer da
Anvisa. Em 2007, o benzoato
teve seu registro negado pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária por ser considerado tóxico para o sistema
neurológico, segundo informações postadas no G1.
Agora, o pedido para usar o
benzoato de emamectina partiu dos próprios produtores,
mas tanto a Anvisa quanto o
Ibama foram contra o registro
emergencial do produto.
A Anvisa afirma que trabalhos no Brasil atestam a
eficiência de outros produtos para combater a lagarta.
O CTA conclui que não há
subsídios para se posicionar sobre a autorização de

uso do benzoato. Apesar
das ponderações do comitê,
o Ministério da Agricultura
decidiu autorizar o uso do
produto, com base na legislação de emergência fitossanitária, mas o governo diz
que vai adotar medidas de
controle de uso.
Em nota, o Ibama confirma que não há consenso
para o registro emergencial
do produto com base na legislação sobre agrotóxicos. A
Anvisa não quis se manifestar sobre o assunto.
O produto, importado,
chegou ao município de
Luís Eduardo Magalhães no
dia 15 de maio e segundo
assessoria da Aiba ficará
armazenado e com a autorização para o uso sob monitoramento da Adab. Os

promotores dos Ministérios
Públicos aguardam ainda as
recomendações da Anvisa
e Inema para assim darem
sequência ao processo de
aplicação.
No prazo de 90 dias, o
Grupo de Gerenciamento
Situacional de Emergência,
deverá apresentar, através
do Mapa, relatório de monitoramento dos efeitos sobre
o meio ambiente, sobre a
saúde e a efetividade sobre
o combate à praga, com subsídios recebidos do Ibama,
Anvisa e Adab.
O Mapa esclarece, ainda, que o uso do benzoato
de emamectina terá caráter
provisório. A autorização para
importação emergencial deuse pela Instrução Normativa nº
13, de 03 de abril de 2013

1. Benzoato de Emamectina é um pesticidade, que permanece na planta por muito tempo, e sua ação é não só sobre a lagarta Helicoverpa zea mas sobre abelhas
e todos os demais insetos, pois não é um
pesticida seletivo, age por contato e ingestão, causando paralisia nos insetos e
sua morte após no mínimo 12 horas
2. Não há estudos suficientes comprovados
de sua eficácia na cultura da soja e do
algodão e nos efeitos de contaminação
desses produtos
3. É altamente absorvido pelas partículas
do solo nos 10 primeiros centímetros de
profundidade, a parte mais rica em microrganismos
4. É altamente tóxico mesmo em longo prazo para a Fauna aquática
5. O produto final da decomposição do pesticida é o dióxido de carbono, um dos principais responsáveis pelo efeito estufa.
6. O Benzoato de Emamectina é um produto neurotóxico, (paralisante) seu efeito
sobre os pássaros silvestres é o mesmo
que sobre os insetos, causa paralisia dos
nervos, os pássaros ficam caídos no chão
por até 1 semana, incapazes de se locomover e se alimentar. O produto já foi
utilizado nos Estados Unidos para controle de pássaros que atacavam grãos
7. A toxicologia do Benzoato de Emamectina é
aguda para pequenos mamíferos e pássaros.
Telma lobão, ambientalista e eng. agrônoma.

Barreiras sediou 1º Fórum sobre Legislação Trabalhista Rural
Texto|fotos: Cheilla gobi

A

legislação trabalhista
no meio rural foi discutida por entidades
do setor produtivo durante o I Fórum, realizado em
maio, em Barreiras, região
Oeste da Bahia, objetivando
a garantia da manutenção
dos postos de emprego. O
evento foi organizado pela
Aiba, Abapa, Ministério do
Trabalho e emprego – MTE,
Sindicato dos Produtores
Rurais e Federação dos Trabalhadores na agricultura do
estado da Bahia – Fetag/BA.
Durante todo o dia, representantes dos empregadores, trabalhadores e
do Ministério Público do
Trabalho estiveram discutindo temas como, jornada
de trabalho e contratação
temporária no meio rural;
importância da capacitação
profissional ante a mecanização das lavouras; desafios
do empregador rural e casos
de sucesso implantados em
outros estados. O deputado
federal Oziel Oliveira também participou do Fórum.

Conforme o presidente
da Aiba, Júlio Cézar Buzato,
a organização do Fórum foi
devido o grande número de
autos de infrações com elevados valores monetários,
que estão gerando um clima de instabilidade na região, destacou ainda sobre
local de trabalho saudável
e seguro para os trabalhadores. “Queremos entender
a aplicação da legislação,
e adequar as mudanças
que ocorreram nas Normas
Regulamentadoras”, disse

Buzato na abertura institucional do evento.
O representante do
MTE, Thiago Andrade parabenizou os trabalhadores e
os produtores pela organização do Fórum, mas frisou
ainda vários pontos negativos vistos frequentemente.
“Muita coisa ainda precisa
ser melhorada, verificamos
diariamente na atuação, a
frequência do trabalho escravo na região, é frequente
também casos de terceirização ilegal. Precisamos

chegar a um acordo, espaço
de convergência e dialogar
é de fundamental importância, precisamos buscar a
aplicação trabalhista”.
Para explicar tais problemáticas, Thiago divulgou alguns dados de 2011
na região (ainda não teve
acesso aos dados atualizados). Segundo dados
do Ministério do trabalho
foram resgatados 110 trabalhadores em situação de
trabalho escravo. Com relação a acidente de trabalho

na Bahia de 1990 a 2009
foram registrados mais de
280 mil casos, e só em 2010
foram 23.934 acidentes de
trabalho na Bahia, e neste
mesmo ano, segundo dados
Ministério da Previdência a
Bahia foi recordista nacional em óbitos por trabalho.
“Precisamos chegar a
um ponto de equilíbrio, o
desenvolvimento econômico na região está avançando, a geração de empregos
é altíssima, mas além do
emprego é preciso gerar a
saúde para o trabalhador e
o papel do Ministério do Trabalho é de tentar junto com

os empregados e empregadores buscar este equilíbrio
na região. O trabalhador não
pode se entendido como
custo e sim como investimento, além do desenvolvimento econômico precisamos buscar o social e o
humano”, ressaltou Thiago.
Durante o Fórum, o advogado e diretor do Instituto Algodão Social, Felix
Balaniuc, relatou como
os cotonicultores do Mato
Grosso conseguiram conciliar legislação trabalhista
com excelência nas relações
de trabalho e responsabilidade social no campo
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