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O fim e o
começo
O fim de uma batalha
judicial e o começo de uma
nova esperança para o
povo de Muquém. Pág. 04.
Correntina, um paraíso de encantos e belezas

Clima festivo marca a inauguração do Ginásio Poliesportivo em Tabocas

Banhada pelo volumoso Rio
Corrente, afluente do São
Francisco, a região encanta
pela beleza de uma natureza em eterno contraste, as
árvores esculpidas ao sol do
cerrado e os inúmeros rios e
cachoeiras, que ensaiam um
oásis em pleno oeste baiano.
A rica fauna chama a atenção pela diversidade de animais silvestres e as numerosas espécies de peixes, além
das garças que costumam
enfeitar o pôr-do-sol com
seu balé aéreo. Pág. 8 e 9.

Ginásio Poliesportivo Julião Cavalcante de Araújo foi entregue
em clima de festa no dia 19 de
outubro, após a obra ter sido
concluída pela atual gestão.
A moderna unidade esportiva
sediará competição de várias
modalidades esportivas e irá
atender com mais qualidade
aos atletas da cidade. A denominação do Ginásio foi uma
justa homenagem ao ex-prefeito Julião Cavalcante de Araújo,
que foi vice-prefeito em 1976,
prefeito em 1982 e um dos primeiros candidatos a prefeito de
tabocas em 1962. Pág. 05.
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Quem tem telhado de vidro,
não atira pedras
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Impunidade
institucionalizada
Jayme Modesto

Se conseguissem envergonhar-se com alguma coisa, os
ministros do Supremo Tribunal
Federal estariam pedindo perdão aos brasileiros em geral.
A mais alta Corte do judiciário do país pôs a sua credibilidade em prova junto ao povo
brasileiro e aos demais países
do mundo. A decepção pela
decisão do Supremo de aceitar os embargos infringentes
e, com eles, alongar o julgamento da quadrilha que assaltou o Brasil, e ainda com o
risco de crimes graves serem
prescritos, e os mensaleiros
saírem livres, foi um golpe
duro na confiança da Justiça.
Hoje, eu não confio mais
no STF, apesar da demonstração de seriedade e integridade
dado pelo presidente da entidade Joaquim Barbosa, o governo
ardilosamente conseguiu infiltrar neste órgão tão importante e mudar o pensamento
de integrantes da Corte que
não merecem nenhuma credibilidade e confiança da nação
brasileira, e lamentavelmente
foi à maioria. Como confiar
em um poder que os seus atos
vem exatamente de encontro
com os anseios da sociedade?
Pelo placar de 5 x 4, os ministros fizeram ouvidos mouco
aos apelos das ruas. Por ironia,
o voto de minerva que deveria
ser do presidente, foi do mais
velho. E aí a vitória dos delinquentes! O ministro Celso de
Mello decepcionou o povo brasileiro, sua imagem ficará manchada para sempre ao decidir
em favor dos mensaleiros.
Isso acabou com a nossa
esperança de pelo menos ver
alguém punido por corrupção
que tanto mal faz ao país, e o
esforço de Joaquim Barbosa ir
por água abaixo, uma decepção! É o fim para as pessoas
de bem neste país, que acreditavam na justiça. Fizeram um
verdadeiro alarde, gerando
expectativa em um julgamento transmitido pela mídia que
não deu em nada, causando
decepção ao povo brasileiro,
além de abrir um perigoso
precedente a qualquer cidadão ter os mesmos direitos
dos mensaleiros, ou seja, um
novo julgamento.
A atuação dos cinco ministros envergonhou não só o STF,
mas toda a justiça brasileira,
estes senhores desonraram o
tribunal pela troca dos cargos e
pelos não independentes votos.
O povo brasileiro que tem um
mínimo discernimento não esquecerá estas figuras melancólicas. Quem diria que o próprio
STF, daria um mau exemplo e
um tiro no pé? O povo não merecia esta decepção.
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O que aconteceu foi uma
cusparada na cara da nação e
causou indignação em milhões
e milhões de pessoas de bem
que trabalham e pagam suas
contas. Cabe à pergunta: será
que o crime organizado conseguiu contaminar também o
Supremo Tribunal Federal? Foi
uma derrota do povo brasileiro
contra o crime organizado.
Se não fossem eles, os senhores ministros, portadores
da síndrome de Deus, saberia
que ninguém tem poder para
revogar os fatos e decretar a
inexistência do escândalo do
mensalão, com isso, à impunidade perpetua e o cinismo de
quem não tem compromisso
com a verdade se amplia.
Ao meu vê, este é um dos
fatos mais graves da história do
Poder Judiciário no Brasil e foi
noticiado como simples possibilidade de um “novo julgamento” da quadrilha que tenta dar
um golpe na democracia brasileira. Isso significa na verdade
– a destruição completa do Estado de Direito no país.
Oferecer a esta quadrilha
de gatunos federais da Ação
Penal 470, a possibilidade de
recorrer aos embargos infringentes assemelha-se muito a
chamar um médico para examinar um cadáver no necrotério, uma vergonha!
Mas a grande ironia é que o
processo que surgiu para punir
a compra do Poder Legislativo
pelo executivo, demonstrou que
ele – executivo – já tem “na mão”
também o poder Judiciário.
Triste é perceber que não se
faça disso uma oportunidade
para avaliar como se forma
o quadro do STF. E desgraça
maior é não fazer desse fato
uma oportunidade para por
fim de vez com as indicações
políticas para nossa Suprema
Corte. O pilar fundamental do
Estado de Direito é a independência de seus poderes.
Os brasileiros precisam
aprender que o câncer que
corrói o organismo político
nacional não é a corrupção
simplesmente, essa existe em
qualquer paragem. É a certeza de que não haverá punição
legal. Ao longo destes 11 anos,
enquanto cuidaram de promover a ignorância à categoria
das virtudes, o governo federal
institucionalizou a impunidade
dos corruptos e acelerou a decomposição moral do país.
Onde estão os homens de
bem da oposição que não se
pronunciam contra essa pouca
vergonha que estamos presenciando com o STF, tentando absolver essa quadrilha de ladrões
do mensalão? Onde estão “Os
caras pintadas”? Pobre Brasil!
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Opinião

Quem tem telhado de vidro, não atira pedras
Os ânimos continuam acirrados no cenário político serradouradense, os
protagonistas das polêmicas, os dois vereadores do PT, que continuam a inflamar
a relação com o prefeito Milton Frota, feridas que estão longe de cicatrizar.
Jayme Modesto

É

muito comum constatarmos no campo
da política regional,
que vereadores insatisfeitos
com administração municipal, por alguma razão de interesse próprio, costumam
tecer criticas e acusações
infundadas e sistemáticas ao prefeito desafeto. O
problema é que não se dão
conta que são mais sujos
que “cocheira de pocilga”.
E aí vale à máxima: “Macaco olha para o rabo”. Esse
tipo de comportamento fez
a sabedoria popular cunhar
a frase: “Quem tem telhado
de vidro, não atira pedras”.
Recomenda que antes de
julgar alguém, procure fazer
uma autoanálise, para não
incorrer no risco de ter o seu
rabo descoberto por erros
insanáveis e até crimes.
Em geral, esse tipo de
atitude são características
de indivíduos com personalidades narcisistas, que
acreditam serem superiores,
especiais. Normalmente são
pessoas arrogantes, antipáticas, orgulhosas, egoístas,
soberbas, frias emocionalmente e que não se importam com os sentimentos
alheios. Nunca reconhecem
suas próprias imperfeições
e por isso mesmo, projetam
no outro, os defeitos que
pertencem a elas próprias.
Esses ataques funcionam como mecanismo de
autodefesa. Uma forma de
se protegerem e justificar
suas fraquezas. Assim pretendem esconder a verdade sobre si mesmo. Quase
sempre são pessoas mal
resolvidas.
É muito ruim quando
somos vítimas de ataques
de pessoas com esse tipo
de transtorno de personalidade e somos apontados
como portadores dos defeitos que estão impregnados
na personalidade do acusador. Todavia, ainda que
provoque um sentimento
de revolta com a injustiça
praticada, devemos compreender a agressão verbal
como um distúrbio de personalidade e desfaçatez
desses indivíduos.
No legislativo de Serra
Dourada em meio a inúmeros parlamentares sérios,
comprometidos e responsáveis, existe um número
ínfimo de figuras com este
perfil egocêntrico e pífias
as quais nos referimos. Este
comportamento
aviltante dos “edis” nas relações
políticas, potencializam a
manifestação de desconsideração e falta de respeito
com o gestor municipal e
os interesses individuais se
colocam acima do entendimento harmonioso e civilizado como se recomenda.
Importante à reflexão
sobre esse ditado popular,
porque se o seu telhado é
de vidro, também pode ser
atingido por pedras maiores
das que você atirou contra o

Vereador Edgar Souza Silva

telhado alheio.
A edição nº 738 deste
jornal na página 02, trouxe
um artigo de opinião intitulado “Estremecido o clima
entre o prefeito Milton Frota
e seu vice,” onde fazíamos
uma explanação detalhada
do que estava acontecendo
em Serra Dourada. Vai daí
que, como toda ação corresponde a uma reação, e considerando que esses ingredientes são perfeitamente
aceitos quando se entra do
campo da política, chegou a
nossa redação, um corolário
com uma pequena amostra
da biografia do vereador
“denuncista”. Acreditando
os remetentes do pacote,
que esta é apenas a ponta do iceberg da ficha dos
antecedentes criminais do
vereador Edgar Souza Silva,
que se julga o paladino da
moralidade.
Até então, apenas o vereador Edgar, figura na lista negra da criminalidade
como segue: Ação criminal
nº 226/2011-2, Delegacia
Especial de Atendimento a
Mulher por ameaça, agressão e indução ao infanticídio, onde o vereador para
se livrar de suas responsabilidades, sugere a sua
Concubina a Eutanásia de
uma criança recém-nascida, com um agravante, sua
própria filha, pelo que foi
preso e enquadrado na Lei
nº 11.340/06 (Maria da Penha). O “digníssimo” vereador também responde outra
ação criminal na Décima Primeira Delegacia de Polícia
de nº 2.978/2008-0, por furto de água, energia e sinal
telefônico. O processo CNJ
006560-94.2011.8.07.0015,
refere se a outra ação de
execução fiscal, no Tribunal
de Justiça do Distrito Federal. Também o processo N º
002311-27.2012.8.07.0015,
de execução fiscal pelo
mesmo tribunal. O processo
de execução Nº 000399826.2008.8.07.0001, referese à empresa do vereador.
Outras falcatruas do “digníssimo” vereador se pautam
em grilagem e apropriação
indébita de terras conforme
certidões do cartório de registro de imóveis da cidade
de Barreiras do Piauí.
Pelo que consta o “digníssimo” parlamentar, está
bastante encrencado e arrumou “sarna para se coçar”.
Ainda segundo informações colhidas de populares
em Serra Dourada, o vereador que se considera aci-

ma do bem e do mal, numa
investida desesperada de
tentar confundir a opinião
pública e se promover politicamente, usa uma das táticas mais imorais e grosseiras e a qualquer custo parte
para o ataque pessoal dirigido contra a primeira Dama
da Cidade, fazendo graves
acusações, a uma funcionária do Banco do Brasil que
tem mais de 27 anos de serviço prestado, competente
e prestativa e não havendo
nada que desabone a sua
conduta.
Ainda não satisfeitos, os
inconformados “edis” do PT,
voltam a fazer denúncias
tendo com alvo a empresa
da qual o prefeito Milton
Frota é sócio fundador. Uma
instituição sólida criada em
1996, que gera mais de mil
empregos diretos e indiretos, atuando em todos os
municípios da região oeste, processando mais de
170 mil litros de leite dia
no ápice da produção, com
isso, prejudicando toda uma
região que depende da empresa para sobreviver. Com
o agravante de que, o parlamentar formulou a denuncia em nome do poder legislativo, prerrogativa, apenas
da mesa diretora.
De acordo com o prefeito Milton Frota, as denúncias representam mais uma
investida com objetivo de
desestabilizar sua administração. Além disso, afirmou
que, nos últimos meses, as
investidas contra a administração municipal têm
sido permanentes, ácidas e
ruidosas. “São acusações
graves e sem comprovação,
sabemos quem estar por
traz de todo esse jogo de
mentiras, que tem como objetivo desmoralizar a gestão
e ocupar o meu lugar, é uma
tropilha de irresponsáveis e
desenformados, não sabem
eles que as administrações
municipais mudaram, acabou a política do, é dando
que se recebe. Estes vereadores não têm qualificação
moral para acusar ninguém,
é uma tentativa de macular a administração, usam
a tribuna para jogar para a
plateia e fazer média, com
o vice-prefeito mentor intelectual das denúncias”, desabafou Milton.
O prefeito disse ainda,
que antes de qualquer coisa,
o ônus das provas compete a
quem acusa, afirmando que
crime mesmo é caluniar e
acusar sem qualquer comprovação, apenas movidos
pelo ódio e sentimento de
vingança por não terem conseguido alcançar seus objetivos na administração.
No início de setembro, o
plenário da câmara de vereadores já havia rejeitado
por sete votos a dois uma
Representação que pedia
o afastamento do prefeito
Milton Frota, por improbidade administrativa. A ação
tinha como autor, o advo-

gado Afonso Teixeira Dias,
segundo informações, o vice
-prefeito José Zilmar que faz
parte do quarteto estava por
traz de tudo.
Um dos principais argumentos dos vereadores que
rejeitaram a abertura do
processo contra o prefeito
Milton Frota, na época, foi
que, a ação era de cunho
meramente político, usada
por um pequeno grupo de
insatisfeitos, do mesmo partido do prefeito que inconformado se transformou em
oposição sistemática contra
o atual gestor.
Conforme a maioria
dos vereadores, a denúncia
apresentada pelo advogado
Afonso Teixeira Dias, não
trazia nada de consistência
e sem nenhum embasamento legal que comprometesse
a administração municipal,
ou o próprio prefeito.
“Não posso aceitar que
dois vereadores motivados
por um irresponsável movido pelo sentimento de vingança, usando de artifícios
e de casuísmo, da perseguição, do cinismo, da cretinice, usam de método artificial criado pela imaginação
psicopata para prejudicar
o povo de Serra Dourada.
Onde reina a força e a honestidade, a mentira não
tem lugar”, afirmou Frota,
se referindo justamente ao
vice-prefeito José Zilmar.
Isto é compreensível,
existem políticos que para
conseguir manter ou conquistar o poder a qualquer
custo, rompem com princípios e amizades que um dia
foram verdadeiros e mudam
de caráter como se mudassem de roupa, criam faixadas e mentiras fantasiosas.
Com certeza você já ouviu falar naquela expressão
quando alguém faz algo
maldoso: “Você é maquiavélico!”
Para Maquiavel, a importância da política se consolida na potencialidade de garantir a unidade, a ordem, a
segurança e a prosperidade
de uma comunidade.
Acho que os métodos de
Maquiavel não foram assimilados pelos dois vereadores do PT da câmara de
Serra Dourada. A diferença
é que o objetivo proposto
por Maquiavel, que consiste na unidade política de
uma comunidade, em Serra
Dourada há uma inversão
para uma busca totalmente
voltada para o alcance do
poder a qualquer custo, ou
seja, se para que eu consiga
o poder eu preciso fazer coisas más, eu farei, com isso,
os fins justificam os meios.
Maquiavel disse ainda,
que o político não precisa
ser bom, mas apenas parecer bom. Dessa forma as
qualidades éticas e morais
se tornam simples instrumentos na luta pelo poder
e o interesse próprio. Ser
estilingue é fácil, o difícil é
ser telhado.
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Municípios do Oeste recebem novas ambulâncias do SAMU
Os 23 veículos foram distribuídos de acordo com a
densidade populacional dos municípios beneficiados.

Secretária de Saúde de Buritirama, Nádia Caetano

Texto: Cheilla Gobi
Fotos: Jayme Modesto

O

Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU
192) dos municípios da
região oeste da Bahia
conta com novas ambulâncias. A entrega dos 23
veículos, para renovação
da frota, nas regionais de
Barreiras e Bom Jesus da
Lapa ocorreu no dia 08 de
outubro, no auditório do
Hotel Solar das Mangueiras em Barreiras e contou
com a presença do secretário da Saúde do Estado,
Jorge Solla e prefeitos ou
representantes dos municípios contemplados. Os
veículos foram distribuídos de acordo com a densidade populacional dos
municípios.
Além das ambulâncias, os municípios foram
beneficiados
também
com computadores. “Estamos comemorando 10
anos do SAMU no Brasil,
e três anos do SAMU no
oeste, portanto estamos
entregando novas viaturas, renovando a frota e
parabenizando a todos
os profissionais. Queremos saudar também
a iniciativa do Projeto
Samuzinho, um excelente trabalho com as crianças! Além das viaturas,
estamos informatizando
as Unidades de Saúde da
Família, com a entrega
de computadores do Projeto Tele Saúde, em parceria com o Ministério da
Saúde, estado e municípios”, disse Solla.

Municípios
contemplados

Santa Rita de Cássia
(2), Mansidão (1), Angical
(1), Ipupiara (2), Buritirama (1), São Desidério (1),
Cotegipe (1), Luís Eduardo Magalhães (2), Barra
(2), Formosa do Rio Preto
(1), Wanderley (1), Cristópolis (1), Barreiras (4),
Ibotirama (2) e Santa Maria da Vitória (1).
Representando
o
Conselho de Secretários
Municipais da Bahia, a
secretária de saúde de
Barreiras Regina Figueiredo falou das dificuldades enfrentadas, e
os benefícios que essas
ambulâncias trarão para
o atendimento emergencial. “É uma grande satisfação recebermos para
a urgência e emergência
no oeste da Bahia estas
ambulâncias. Somente
nós que vivemos aqui,
sabemos das dificuldades e agonias, e quanta
valia é a chegada desses
veículos”.
Ainda em Barreiras,
o secretário Jorge Solla
participou da abertura
da Oficina de Articulação
do Sistema de Pactuação dos Indicadores (SisPacto) e Programação
de Vigilância em Saúde
(ProgVS). Solla palestrou
sobre a série histórica
dos indicadores que estão sendo pactuados no
estado. Os participantes
também tiveram a oportunidade de ouvir sobre
os instrumentos de gestão do Sistema Único de
Saúde (SUS). Na ocasião,
o Manual para Elaboração do Plano Municipal
de Saúde, foi delineado
no evento.

Prefeito de Angical, Leopoldo Neto

Prefeito de Cotegipe, Marcelo Mariani

Prefeito de Barra, Arthur Silva

Prefeito de Formosa do Rio Preto, Jabes Júnior
Prefeito de Mansidão, Ney Borges

Prefeito de Ibotirama, Terence Lessa

Prefeito de Wanderley, José Conceição

4

Capa

BARREIRAS/BA,
15 A 30 DE OUTUBRO 2013

O fim e o
começo

parados, um município
empacado. Segundo o
prefeito, o ex-prefeito
Zé Nicolau havia deixado mais de um milhão de
verba, mas acreditam que
não tenha mais nada. “Já
temos uma auditoria até
porque não podemos pagar pelos erros dos outros.
Fui aconselhado pelos
auditores não mexer em
contas, só a partir deste
mês de outubro”, afirmou
Márcio, dizendo ainda que
espera que os responsáveis paguem pelos feitos.

O fim de uma batalha
judicial e o começo de uma
nova esperança para o
povo de Muquém.
Texto: Cheilla Gobi | Foto: Jayme Modesto

U

m ano depois das
eleições
municipais, a população
de Muquém do São Francisco, região oeste da Bahia pôde conhecer enfim, o
prefeito. O Tribunal Superior Eleitoral - TSE decidiu
os rumos político-administrativos que o munícipio
irá tomar a partir de agora,
determinando a posse do
candidato eleito em duas
eleições, Márcio Mariano.
O fim de uma batalha judicial e o começo de uma
nova esperança para o
povo de Muquém.
Depois de ser diplomado, no dia 16 de setembro,
o novo prefeito, Márcio
Mariano ainda foi impedido de tomar posse no dia
17 de setembro, pois o
atual prefeito interino da
cidade, Nitim Pedreiro
trancou a câmara onde
deveria acontecer a cerimônia de posse impedindo
assim que ela acontecesse, o ato ocorreu somente
no dia 19, com determinação do juiz João Lemes
Rodrigues.
Márcio Mariano assumiu a prefeitura de Muquém no dia 20 e já tomou
conhecimento dos danos
deixados pelos ex-admi-

O que estava
em jogo

Prefeito Márcio Mariano

nistradores. Em entrevista ao Jornal Gazeta do
Oeste, Márcio falou ainda
ser cedo para detalhar o
tamanho do prejuízo, mas
garantiu ser imenso. “Não
temos como calcular o
rombo ainda, até porque
não temos documentos
nenhum, pois a quadrilha
que administrava o município, até mesmo o contador fugiram, mas suponhamos que o prejuízo foi
imenso”, afirmou o prefeito eleito.
Conforme Mariano, o
Tribunal de Contas informou que a prestação de
contas do município foi somente até o mês de junho.
“Uma tremenda irresponsabilidade”, disse Márcio.
Destacou o apoio da
população e pediu paciência para organizar a casa.
“Eu sei que o povo está
sofrido precisando de respostas, mas quero pedir
paciência, pois não será
nada fácil. Para conseguirmos colocar a prefeitura
em ordem da forma como
pretendíamos, em três
anos não será suficiente,
mas quero pedir paciência pelo menos até o final
deste ano”, disse Mariano,
ressaltando ainda que intensão é que a partir de ja-
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O povo confiou em mim, quero
pedir apenas paciência e fé e que
continue acreditando. O governo será
transparente, uma gestão voltada para
o povo sofrido, que esperou todo esse
tempo. Vamos trabalhar noite e dia
incansavelmente para que o município
volte a ser como era antes”.
neiro a população já tenha
uma posição do prejuízo
sofrido nestes nove meses.

Danos

Após auditoria, o prefeito pretende de imediato
organizar a casa, analisar
as questões com os fornecedores, funcionalismo
público, mas o primeiro
passo da nova administração foi dado, a exoneração
de cargos comissionados.
Segundo Márcio, todos
os setores estão comprometidos, e a área mais afetada foi a educação, pois
os alunos perderam praticamente todo o ano letivo. “Os alunos ficaram a
maior parte do tempo sem
ir a escola, por falta de

transporte, combustível,
merenda, falta de água. A
população não teve culpa,
isso me deixa muito triste,
um ano perdido, praticamente”, lamentou.
Carros
sucateados,
sem motores, sem chaves,
carros encontrados em outros municípios tendo que
ser rebocados. Fraude na
gestão do transporte escolar, licitações irregulares.
As obras estão bloqueadas
por irresponsabilidade da
gestão interina, funcionários sem salários, poços
quebrados causando a
falta de água em algumas
localidades.
Conforme Márcio, Muquém perdeu o crédito,
os convênios estão todos

De acordo com o advogado, Alex Silva foram três
liminares, sendo uma a favor e duas contras. O advogado fez questão em detalhar a ação: “eles entraram
com o pedido de impugnação na justiça eleitoral de
Ibotirama, o juiz acatou a
impugnação, a partir daí
entramos com recurso ordinário no TRE Bahia que
deferiu o registro de candidatura que neste momento já estava hábito. A
partir disso, eles entraram
com mandato de segurança no TSE, a ministra declarou efeito suspensivo
ao acordo do TRE Bahia,
subiu o processo através
de recurso especial para
o TSE, lá foi julgado um
mandato de segurança e
o recurso especial confirmou que Marcio Mariano
estava deferido e hábito
a concorrer as eleições, a
segunda eleição foi basicamente isso”.
Márcio garante que a
posse foi realizada com
autorização da justiça
eleitoral, por isso não
existe possibilidade de
ocorrer mudanças. “Estou sossegado, e certo de
que irei permanecer no
cargo que o povo me concedeu. Ganhei nas urnas
por duas vezes, fomos
para o TRE ganhamos,
TSE ganhamos também,
cabe recurso somente ao
Supremo Tribunal, e não
tenho dúvida que iremos

ganhar novamente. A justiça foi feita, até Ministros reconhecem, que foi
um equívoco da justiça e
que inclusive iremos entrar com uma ação contra
a própria justiça eleitoral
que provocou todo este
desastre em Muquém”.

Em busca de
solução

Já era previsto que
não seria nada fácil administrar Muquém, e hoje
Márcio confirma a lastimável situação. Apesar
das dificuldades Márcio
demonstra força de vontade e projeta planos futuros para reorganizar e
colocar a casa em pleno
funcionamento. “O povo
confiou em mim, quero pedir apenas paciência e fé e
que continue acreditando.
O governo será transparente, uma gestão voltada
para o povo sofrido, que
esperou todo esse tempo.
Vamos trabalhar noite e
dia incansavelmente para
que o município volte a ser
como era antes”.

Plano para com
o Legislativo

Pensando no bem do
município, Márcio Mariano destacou que quer trabalhar em parceria com
o poder legislativo. “Eu
acredito que os vereadores
achavam que eu não assumiria, mas agora que assumi acredito que não será
difícil o trabalho junto ao
poder legislativo, tenho
três junto comigo, e quero
trabalhar mais três edis,
pensando no bem da nossa população”.

Secretariado

Secretária da Assistente Social Mahely Novais; Secretária da Saúde
Inalda Leite; Secretário
de Obras e Serviços Públicos Adelino Lima; Secretário da Agricultura
Ronaldo Mariano; Secretário de Educação Clodoaldo Costa; Chefe de
Gabinete
Institucional
Cleidson Coimbra.

Outubro Rosa: Câmara promove palestra sobre o câncer de mama
Iniciativa integra o movimento mundial de conscientização sobre a importância da detecção precoce da doença.
Texto: Jayme Modesto
Fotos: Luís Carlos Nunes

trópicas de Apoio à Saúde
da Mama (Femama).
Segundo o Instituto Nacional de Câncer
(Inca), em 2012, foram
registrados 52.680 novos casos de câncer de
mama entre as mulheres.
No mundo, até o ano passado, o número de casos
identificados era de 1,6

A

câmara de Barreiras
promoveu no dia 22,
palestra em alusão
a campanha “Outubro
Rosa”, movimento popular internacional de prevenção e combate ao câncer de mama. A Drª. Alba
Dias médica Mastologista
usou a tribuna e fez uma
ampla explanação sobre o
assunto “Mitos e verdades
sobre o Câncer de Mama”.
Drª. Alba também deu dicas e orientações como
detectar algum nódulo
na mama.
A ideia foi conscientizar as mulheres sobre a
importância da prevenção
e da detecção precoce da

Drª Alba Dias fez uma ampla explanação sobre mitos e verdades do Câncer de Mama

doença. O Outubro Rosa
consiste em uma campanha realizada no mundo
inteiro com a participação de diversas instituições, sempre no mês de
outubro. O nome remete

à cor do laço que simboliza, mundialmente, a luta
contra o câncer de mama.
O movimento começou na
década de 90 nos Estados
Unidos, onde vários estados tinham ações isola-

das de realização de mamografia e de detecção
da doença nesse mês. O
Outubro Rosa chegou ao
Brasil em 2008 por iniciativa da Federação Brasileira de Instituições Filan-

milhão, contra 640 mil na
década de 1980. Ou seja,
em três décadas, o número mais que dobrou.
Também como parte
da campanha, o Congresso Nacional se junta
a monumentos em todo
o mundo e se ilumina de
rosa durante todo o mês
de outubro.
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yTabocas

Clima festivo marca a inauguração do Ginásio Poliesportivo em Tabocas
Texto | fotos: Jayme Modesto

ção de Tabocas, já contabiliza grandes avanços
e conquistas, apesar dos
vários problemas herdados da gestão anterior.
O chefe do executivo
municipal Humberto Pereira, relatou que nunca
imaginou se deparar com
uma situação tão grave.
“Na verdade, foram muitos os problemas que
encontramos, a nossa
equipe nunca pensou em
encontrar a prefeitura
dessa forma. Porém, ao
tomar conhecimento de
tudo, constatamos além
dos débitos, o sucateamento dos equipamentos
públicos, o que impediu
de colocarmos em prática de imediato o nosso
programa de governo”,
disse o prefeito.
Agora, após 10 meses,
Beto aponta os avanços
e as perspectivas para
o futuro se apresentam
mais arejadas afirmou
ele. Beto disse que uma
de suas primeiras ações
foi exatamente colocar
a administração em ordem. “Foi um grande desafio, mas como todos
os momentos da minha
vida foram marcados por
desafios, este foi apenas

O

Ginásio Poliesportivo Julião Cavalcante de Araújo
foi entregue em clima de
festa no dia 19 de outubro, após a obra ter sido
concluída pela atual gestão. A moderna unidade
esportiva sediará competição de várias modalidades esportivas e irá atender com mais qualidade
aos atletas da cidade.
A denominação do
Ginásio foi uma justa
homenagem ao ex-prefeito Julião Cavalcante
de Araújo, que foi vice
-prefeito em 1976, prefeito em 1982 e um dos
primeiros candidatos a
prefeito de tabocas em
1962, perdendo a eleição
para José Teodoro, um
dos prefeitos mais jovens
do Brasil na época. Julião
faleceu este ano aos 85
anos. O prefeito Humberto Pereira e todos os
secretários
marcaram
presença na inauguração do equipamento que
é um dos mais modernos
da região.
Ainda fazendo parte
do evento, uma feira de
artesanato, exposição de
peças e objetos antigos
do município, estandes
das secretarias de saúde,
educação e ação social
com prestação de serviços a comunidade como:
avaliação
nutricional,
aferição de pressão, distribuição de folders com
orientação
educativa,
saúde bucal, presença
de profissionais da saúde
como médicos, enfermeiros, fisioterapeuta, nutricionista, odontólogo, equipe da vigilância sanitária e
epidemiológica, equipe do
SAMU e agentes comunitários de saúde.
Ainda apresentação
de serviços de convivência e fortalecimentos de
vínculo com jovens de 15
a 17 anos e idosos, exposição de livros, fotos antigas, brincadeiras como
“trava língua” e charadas, e ainda apresentações culturais.

mais um”, afirmou.
Segundo Beto a questão não foram só as dívidas. “O problema é que
as contas nunca fechavam, porque se gastava
mais do que a receita.
Herdamos estes e outros
problemas como os precatórios, dividida com os
órgãos federais, enfim,
um montante que ultrapassam os cinco milhões
de reais. E ai eu pergunto: Como trabalhar dessa
forma? Tivemos que concentrar todos os esforços
no sentido de equilibrar
as contas e pensar nas
primeiras ações. Mas
mesmo assim, com todos
esses transtornos, conseguimos avançar muito em todos os setores
da administração, muito
embora, ainda estamos
enfrentando problemas.
Mas eu prefiro apontar os pontos positivos,
as novas conquistas do
meu governo, afinal, foi
um ano de vitórias para
Tabocas. E afirmo isso,
considerando a situação
encontrada, e posso até
afirmar que superamos
as expectativas e fizemos muito. Isso é importante”, concluiu.

Descerramento da fita inaugural do ginásio

Entre as curiosidades
da exposição de objetos
antigos, duas calças de
algodão tecidas artesanalmente no Tear com
mais de 70 anos. Também
uma balança de madeira
com mais de 120 anos,
que pertenceu ao Senhor
Laurindo José da Silva.
Na parte esportiva um
jogo entre as seleções de
Brejinho e Mariquita.
Marcaram presença
no evento os prefeitos de
Angical Leopoldo Neto,
de Cotegipe Marcelo Mariani, de Serra Dourada
Milton Frota, de Baianópolis Anderson Cleyton,
Brejolândia Gilmar Ribeiro, de Coribe Manoel
Rocha e os deputados
José Rocha e Marquinho

Viana, além de vereadores de várias cidades da
região.
O evento teve a coordenação da secretária de
assistência social Leonor
Farias com apoio dos outros secretários como,
Paulo dos Santos Oliveira
da educação e da saúde
Benivalda de Jesus Sampaio.
Na entrega do ginásio
o prefeito Beto declarou
que pensou no esporte
de Tabocas, caracterizado por meio da ocupação
dos jovens que irão fomentar e fortalecer o esporte visando a formação
dos atletas nos mais diversos aspectos, além do
esporte de competição
para garantir aos jovens

participantes a oportunidade de se profissionalizar na área ou modalidade praticada.
“Eu acredito no esporte como instrumento
transformador da vida
das pessoas e é exatamente por esta razão que
queremos priorizar e garantir aos jovens de nossa
cidade um espaço como
este”, afirmou Beto.
O evento foi encerrado com um grande show
com os garotões do The
Fevers. Com quase meio
século de carreira, o grupo relembrou sucessos
da Jovem Guarda e trilhas sonoras de novelas.
Com mais de 30 CDs gravados, a banda The Fevers interpretou canções
do mais novo trabalho,
Vem dançar II, que traz
regravação de Hey Jude
dos Beatles. O grupo The
Fevers não deixou ninguém parado e agitou o
público mesmo debaixo
de chuva, com Mar de rosas, Agora eu sei, Natalie
e Vem me ajudar, foi um
fim de semana para ficar
na história.

Dez meses de
conquistas e vitórias

No dia 30 de outubro
irá completar dez meses de administração
do governo “Trabalhar o
Presente, Construindo o
Futuro”, neste curto período a nova administra-

Balança artesanal de 120 anos
foi um dos destaques na exposição de antiguidades
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Cargos similares, porém perfis diferenciados
Texto | fotos: Jayme Modesto

A

atividade política
cotidiana do vereador, como ele
desenvolve seu trabalho
de atendimento e quais
as estratégias para sua
otimização são características que diferenciam

os perfis dos edis. Em
outros termos, analisamse as tarefas em que está
empenhado durante sua
atuação como político
e as condições sociais e
institucionais em que essas tarefas inserem-se.
Através de informa-

ções obtidas junto à população, ou analisando
a atuação dos vereadores
nas sessões da câmara e principalmente nas
comunidades é possível
ponderar o perfil dos
vereadores– o que faz
com que os dados con-

Gerson de Carvalho marca história
na política de São Desidério
Com 21 anos dedicado à vida pública na atuação parlamentar, o vereador Gerson de Carvalho, conhecido popularmente
como Gerson da Coelba tem uma marcante história no Legislativo sãodesiderense. O Pmdbista é autor de um feito invejável,
está exercendo o seu sexto mandato consecutivo de vereador.
Ao decidir atuar sempre como situação, Gerson consolidou
o seu estilo de parlamentar combativo, competente e dedicado
às causas do município e da sociedade, sempre apoiando os prefeitos que passaram pela administração municipal desde 1992, quando ingressou na política.
A sua primeira eleição aconteceu pelo Partido Liberal - PL, em tempos difíceis para
a atuação de um vereador de primeiro mandato. Gerson sempre integrou a bancada
governista, mas com independência, fazendo um trabalho brilhante, tanto na apresentação de proposições como na fiscalização dos atos do executivo.
Foi por duas vezes presidente da câmara e por oito vezes ocupou cargo na Mesa
Diretora da Casa, atualmente é o segundo secretário da Mesa Diretora.
Gerson da Coelba foi não só o vereador mais votado na última eleição, mas também

Manoel Divino, presidente da câmara
de São Desidério pela primeira vez
Pela primeira vez o veterano vereador Manoel Divino
de Souza (Bega) do PMDB, ocupa o cargo de Presidente
da Câmara de Vereadores de São Desidério. Nestes nove
meses que ocupou o posto mais importante do legislativo municipal da promissora e importante cidade do oeste baiano, Bega conta com uma equipe competente e
comprometida com o bom andamento dos trabalhos do
legislativo municipal.
Com a mesa diretora composta por Maria das Graças Santos Gobbi, como primeira
secretária, Gerson de Carvalho, como segundo secretário e José dos Santos Oliveira
como vice-presidente, para o biênio 2013-2014, nestes nove meses de gestão, a câmara de São Desidério inova em processos e cria mecanismos e canais que facilitam a
interação da sociedade com os vereadores e o legislativo.
Os 11 vereadores que integram a Câmara, presidida pelo experiente vereador Manoel Bega, tem procurado desempenhar suas funções levando-se em conta os projetos
primordiais para o progresso do município. O presidente e seus pares trabalham sem-

Izabel Rosa de Oliveira exerce
seu 5° mandato consecutivo
Uma síntese referencial da trajetória parlamentar da vereadora Izabel Rosa de Oliveira (Beza) do PSC, que indica sua
contribuição histórica no desenvolvimento e progresso de
Barreiras, um trabalho que aponta diretrizes que marcam a
identidade da veterana vereadora no legislativo barreirense.
A vereadora é natural de Ibitiara – BA e vive em Barreiras desde 1973, casada com Nicanor dos Santos e mãe de sete filhos: Kelton, Ricardo, Kelmann, Kedma, Kely, Klévia e Flávia.
A parlamentar habilitado em magistério e exerce trabalhos sociais principalmente
no Bairro Vila Brasil, trabalha também com o grupo do Divino Espírito Santo e faz questão de acompanhar as romarias a Bom Jesus da Lapa. A professora já foi diretora do
Colégio José de Castro, e ainda presta trabalho voluntário na Escola Antônia de Matos.
Em 1997 entrou na política, e está exercendo o seu quinto mandato consecutivo e
sempre esteve na trincheira de luta ao lado do povo mais carente. Ocupou por três ve-

Weube Febrônio foi escolhido por três
vezes o mais atuante de Baianópolis
Com um histórico alicerçado nas lutas sociais, o jovem vereador Weube Febrônio do PDT, 29 anos completados no dia
08 de outubro, filho do ex- vereador Gerson do Balbino grande liderança do município vem se destacando na Câmara Municipal de Baianópolis, mostrando a população seu verdadeiro compromisso com os eleitores e com o município. Procura
participar de todos os eventos que envolvem a comunidade.

templam o universo dos
parlamentares eleitos.
Muito embora, as informações disponíveis se
refiram exclusivamente
às características dos
parlamentares, é possível conhecer, com grande
nível de detalhamento,

quem é o vereador.
O desenho do perfil do vereador, a partir
de algumas de suas características tais como,
sexo, idade, ocupação
e partido político – é
importante para que se
conheça quem é o legislador municipal, um dos

agentes políticos que
está mais próximo da população e que, portanto,
está mais bem informado das necessidades das
suas comunidades.
Neste contexto, confira alguns perfis de vereadores que se destacam na região oeste:

é o vereador mais votado da história de São Desidério.
Gerson é casado com a senhora Roneide P. Lima de Carvalho e pai de quatro filhos, e
não esconde o orgulho de fazer parte da política de São Desidério, terra em que nasceu
e que hoje é um dos municípios que mais se destaca principalmente pelo seu desenvolvimento econômico como também pelo seu potencial turístico.
O parlamentar é uma personalidade da história política no município, considerado
hoje, por lideranças de diversas tendências partidárias como homem que deu e continua
dando importante contribuição para o andamento do legislativo municipal.
“Dediquei muitos anos da minha vida a política no município de São Desidério, no entanto acredito ser importante a minha contribuição. A resposta de tudo isso percebemos
nas urnas, e a cada eleição eu conquisto um maior número de votos. Na última, por exemplo, fui o vereador mais votado na relação dos eleitos e consequentemente o vereador mais
votado da história de São Desidério, com certeza isso se deve graças ao trabalho prestado a
população, e acredito que estou tendo êxito na política e consequentemente contribuindo
cada vez para o desenvolvimento de São Desidério, com o meu trabalho”, disse Gerson.
O parlamentar garantiu que, os trabalhos durante estes nove meses na câmara foi
produtivo. “Trabalhamos em harmonia objetivando o melhor para o povo. Temos um presidente atuante, Manoel Bega que já tinha sido vice-prefeito por dois mandatos e que
vem desenvolvendo muito bem o seu papel. Fizemos um bom trabalho dentro da expectativa, mas ainda tem muito a ser feito, esperamos que estes avanços tenham continuidade
nesta legislatura”, concluiu.

pre de forma coesa procurando analisar e discutir todos os projetos e outras iniciativas do
Executivo Municipal, com quem mantém um harmônico relacionamento.
“Quando um projeto é enviado por parte do executivo, ele obrigatoriamente entra em
tramitação de acordo com o Regimento Interno da câmara, e em respeito a Lei Orgânica do
Município, razão pela qual, nem sempre uma iniciativa é aprovada de imediato, tão logo
inicie sua tramitação junto à câmara de vereadores. Existem prazos regimentais que devem
ser cumpridos à risca pelo legislativo. Um projeto para entrar em votação, inicialmente, ele
é analisado pelas comissões permanentes existentes nesta Casa de Leis, sempre composta
por três vereadores: um presidente, um relator e um membro”, afirmou o presidente.
Por acreditar no crescimento socioeconômico do município é que a edilidade sãodesiderense vem buscando a cada dia promover ações inovadoras que coloca São Desidério
como um dos mais importantes municípios do oeste.
O presidente da câmara Manoel Bega, é um vereador presente e atuante está sempre
a disposição na câmara atendendo a população, fiscalizando e indo direto às comunidades em contato com o povo, visitando obras e conhecendo as necessidades da população.
Com o canal inovador, o site da câmara disponibiliza todas as informações oficiais do
legislativo municipal. O Presidente está buscando sempre meios de inovar e facilitar a
transparência dos serviços executados na Casa, as sessões são gravadas em áudio e vídeo.
São nove meses de muito trabalho, dedicação focada em inovação e transparência, o
que coloca o legislativo sãodesiderense como um dos mais atuantes da região.

zes cargos na Mesa Diretora e participou de diferentes comissões neste período e faz de
seus mandatos uma referência política para a população e para os movimentos sociais.
Como professora da rede pública, a vereadora afirma conhecer de perto a realidade
da sala de aula, do salário baixo, do ônibus lotado, das dificuldades enfrentadas pelos
servidores da educação em Barreiras. Atenta aos temas do município, Beza além de cumprir exemplarmente suas funções constitucionais, foi fundamental para a construção e
consolidação da credibilidade do poder legislativo barreirense e consequentemente na
luta pela melhoria das condições de vida da população e na construção da cidadania.
Beza é a expressão viva da luta por dignidade e justiça social em seus mandatos. Também contribuiu decisivamente para a construção da hegemonia com ampliação significativa de sua influência na vida política de Barreiras, passando pela identificação clara de
sua bandeira de luta pelas propostas que apresentou na câmara, pelo seu compromisso
e pela sua forma de legislar.
É autora de inúmeras proposições transformadoras que contribuíram exclusivamente para
a melhoria de vida da população. Na última eleição, o povo de Barreiras reconheceu a trajetória
de coerência e de luta da vereadora Beza, o que lhe garantiu o 5° mandato consecutivo.
Beza, na Câmara de Barreiras, garante que irá honrar cada voto recebido, cumprindo sempre
com o seu papel de parlamentar exemplar, com responsabilidade, coerência, ética e muito trabalho.

Exercendo o seu segundo mandato consecutivo, Weube é considerado o vereador mais
jovem da região oeste da Bahia. Desde que foi empossado vem abraçando com muito carinho e compromisso as adversidades enfrentadas pelos munícipes. Ativo e extremamente
participativo, o parlamentar vem tendo o reconhecimento da população que demonstra
satisfeita e segura ao ter na câmara uma voz ativa e atuante.
No mandato passado, Weube apresentou vários projetos importantes, como o dia Municipal do evangélico, criação do cursinho pré-vestibular municipal; projeto de Bolsa universitária
e diversos requerimentos e indicações para melhoria e desenvolvimento do munícipio. Foi escolhido por três vezes o vereador mais atuante. Atualmente, em seu novo mandato está na luta,
buscando atender as demandas da população e aprovando projetos importantes de autoria do
executivo. “Quero parabenizar a câmara de vereadores pelo belo trabalho, que sempre busca
alternativas para solucionar os problemas do nosso munícipio”, disse o vereador.
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Alcione Rodrigues em seu
primeiro mandato
Entre os vereadores novatos que fazem parte da atual
Legislatura na Câmara Municipal de Barreiras, Alcione Rodrigues (PHS) é um dos que mais se destaca pela sua atuação
nestes primeiros meses.
Natural de Catolândia, Alcione surgiu na política como
líder no bairro Santa Luzia. Na última eleição surpreendeu
quando foi eleito com 652 votos. Na gestão passada foi coordenador de Controle e Uso do Solo. De 2004 a 2006 foi presidente
da Associação dos Mototaxistas de Barreiras, onde lutou pela regularização da categoria.
Dos atuais 19 vereadores de Barreiras, 11 estão exercendo o seu primeiro mandato. Na avaliação geral de todos os vereadores, nos nove primeiros meses de trabalho, Alcione aparece entre
um dos mais atuantes e combatíveis. Alcione segue uma linha de trabalho pautada no compromisso assumido com o povo de Barreiras, sempre atento aos problemas recorrentes do município.
A continuar com esse espírito independente, com a seriedade de trabalho que o

caracteriza, impondo-se pela competência e pelo respeito – além de ser jovem, o vereador Alcione Rodrigues, assume uma liderança nova na política barreirense, mais arejada,
mais séria. E, por isso, promissora, num tempo em que malandragens e espertezas políticas
cansaram o povo. Alcione parece liderar um movimento novo de políticos jovens, mas já
experientes, com visão futurista. Tomara assim seja, pois é novidade auspiciosa.
“Acredito que está sendo um mandato produtivo, primeiro em termos de experiência
e, segundo, que a partir da experiência adquirida estamos levantando os problemas que a
cidade apresenta e em conjunto buscando dar soluções aos mesmos. Temos feito o máximo
para fazer uma boa legislatura, procuro estar sempre informado e presente em todas as
sessões da câmara, lutando por melhorias, apresentando requerimentos, indicações e projetos em favor da população. Tenho andado nas comunidades visitando o povo, conhecendo
de perto os problemas e trazendo as demandas para a câmara,” disse o vereador.
Alcione falou ainda que apesar da pouca experiência, vem fazendo o possível para melhorar sua atuação e continuar sendo visto como um parlamentar comprometido com Barreiras
e seu povo. “Tenho dedicado integralmente este mandato com o objetivo de solucionar os
problemas do povo. Tenho ido a Salvador e Brasília frequentemente em busca de melhorias
para a população. Acreditando na possibilidade de um novo modo de se fazer política, com
interesse único focado no bem coletivo da população, menos apegado as disputas de situação
e oposição, de maneira independente e mais participativa” afirmou o parlamentar.

Gestão atuante e participativa mostra
novo perfil da câmara de Catolândia
A
Texto | fotos: Jayme Modesto

presidente da câmara de Catolândia, a vereadora
Sulamita Neves, permanece determinada a dar
uma face dinâmica e
moderna a sua gestão.
São ações que, conforme suas próprias colocações têm por objetivo
garantir mais visibilidade ao trabalho realizado pelo Poder Legislativo catolandense. Na
interpretação da parlamentar-presidente, as
iniciativas também buscam permitir ao cidadão
de Catolândia, pleno
acesso às informações
inerentes ao parlamento municipal.
“Foi algo novo para
mim. No começo fiquei preocupada, mas
sempre enfrentei os
desafios que a vida me
reservou com muita coragem e determinação,
e nisso consiste o nosso trabalho, estamos
procurando fazer o melhor por nossa terra”,
disse Sulamita.
É imbuída deste propósito que a presidente pretende pautar sua
primeira gestão a frente do legislativo. “Nosso desejo é o de permitir que haja toda uma
gama de instrumentos
para que a câmara possa servir mais e melhor
à coletividade catolandense”, enalteceu.
A câmara de Catolândia nestes dez meses
apresentou
números
expressivos de ações,
tanto no que está associado à quantidade,
quanto a qualidade dos
trabalhos. Nas sessões
ordinárias deste período foram apresentados
e votados projetos de lei

Presidente da Câmara, Sulamita Neves

do legislativo e do executivo, requerimentos,
indicações, portarias,
resoluções e decretos.
Ao comentar esse
saldo de proposições, a
presidente, destacou o
empenho dos nove vereadores e a dedicação
dos servidores da Casa.
“Desde que assumimos
à Mesa Diretora desenvolvemos uma gestão
democrática e participativa, isto está ocorrendo
na prática. Todos os vereadores e servidores
do legislativo catolandense têm contribuído
para que obtenhamos
êxito em nossas iniciativas. O resultado desse esforço concentrado
é altamente produtivo.
Nestes primeiros meses
aprovamos, entre outras matérias importantes, o Plano Plurianual
(PPA) para o quadriênio

2014/2017”, enumerou
Sulamita.
Em seu relato sobre
as ações desses primeiros meses, a presidente
também lembrou a participação da Câmara de
Vereadores nos eventos
festivos e sociais promovidos no município,
onde a Câmara sempre
esteve presente através
de seus representantes. Outras ações introduzida pela Câmara de
Vereadores e enfatizada por Sulamita referese à reforma completa
da sede do legislativo,
nome do Plenário Joaquim Chagas Porto com
letras “caixa inox”, criação do gabinete da presidência, instalação de
TV, sala de reuniões com
mesa e cadeiras, aquisição de armário para a
presidência e prateleira
para arquivos.

O volume de matérias
apresentadas,
aprovações históricas e
ações de sustentabilidade ilustram o trabalho
da câmara municipal
na atual gestão. Nesta
breve ‘radiografia das
ações’ feitas pela Câmara Municipal, Sulamita
também ressaltou a participação efetiva de todos os vereadores no empenho do bem comum.
Outra
conquista
mencionada pela presidente, ao longo destes
primeiros meses de trabalho é a adoção de uma
política de trabalho que
está em consonância
com atual conjuntura
do município, o respeito
e a forma harmoniosa
entre o executivo e o legislativo. Isso sem comprometer a prerrogativa
de sugerir, questionar,
cobrar, fiscalizar e propor pontos relevantes
à coletividade para que
o Poder Executivo e demais órgãos promovam
as melhorias necessárias. Sendo que um dos
mecanismos utilizados
são justamente os comuns
requerimentos
e indicações com que
cada parlamentar pode
dispor.
Mesmo com a pouca experiência, a jovem
presidente da câmara de
vereadores, vem tendo
um desempenho exemplar, mostrando um
novo perfil do legislativo catolandense.
Sulamita
também
falou da necessidade
do povo acompanhar os
trabalhos dos vereadores para conhecer, direitos e deveres que vão
guiar a vida da população. “Nós somos os responsáveis por criar leis

municipais. É a Câmara
de Vereadores que aprova, por exemplo, o orçamento municipal, que
estipula os valores e a
maneira como as verbas
devem ser aplicadas.
Contudo, é importante
frisar que os vereadores
podem sugerir e cobrar
do Executivo melhorias
para as localidades por
meio de indicações, que
são documentos enviados à prefeitura, já que
o vereador não tem o
poder de executar o serviço, isso é competência
da prefeitura. O que podemos e devemos fazer
é cobrar do prefeito para
que seja feito, mas, para
que isso aconteça na prática, é preciso que tenhamos um contato permanente com a população.

Por isso, faço questão de convidar a cada
cidadão catolandense a
acompanhar nossos trabalhos, fazer críticas e
dar sugestões. “Estamos
aqui e fomos eleitos com
um único propósito: o
bem estar e progresso de
Catolândia”, finalizou.
Na 8ª sessão ordinária do segundo período
legislativo de 2013, a
atenção dos vereadores
estava voltada para a
leitura do relatório da
CGU, referente a fiscalização procedida no
período de 18 a 22 de
março de 2013, na administração de ex-prefeito
Robson Almeida e pelo
que consta no relatório
conclusivo, aponta graves irregularidades na
gestão do ex-prefeito.
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Correntina, um paraíso

Texto: Jayme Modesto
fotos ascom

B

anhada pelo volumoso Rio Corrente,
afluente do São Francisco, a região encanta pela
beleza de uma natureza em
eterno contraste, as árvores
esculpidas ao sol do cerrado e os inúmeros rios e cachoeiras, que ensaiam um
oásis em pleno oeste baiano. A rica fauna chama a
atenção pela diversidade de
animais silvestres e as numerosas espécies de peixes,
além das garças que costumam enfeitar o pôr-do-sol
com seu balé aéreo.
O Vale do Rio Corrente é
rota obrigatória para quem
busca roteiros eco turísticos. Entre trekking em meio
à mata cerrada, circuitos off-road e visita às cavernas, o
visitante pode simplesmente relaxar nas belas praias
fluviais, curtir a paisagem
em passeios de barco, arriscar seu talento na pesca ou
se aventurar na canoagem.
O município de Correntina,
além da exuberante natureza, preserva traços arquitetônicos do colonial sertanejo que remetem o visitante
aos hábitos e costumes do
povo rural, em lugarejos
onde a paz e o sossego fazem seu reinado. Além do
Rio Corrente, o município
ainda conta com os rios Arrojado, Santo Antônio, Guará e Rio do Meio.
As pedras, encontradas
ao longo de todo o leito do
rio, formam as corredeiras, as ilhotas e as piscinas
naturais de águas calmas
e cristalinas, ideais para
banhos. Bem no centro da
cidade, existe a principal e
mais concorrida área de lazer, o Ranchão, cartão-pos-

tal que é uma mistura de
bar, salão de festas e restaurante construído sobre
uma ilha do rio no perímetro urbano, ligada à margem
esquerda por uma ponte
para pedestres.
O arquipélago das Sete
Ilhas, dos Casais, dos Namorados, das Flores, dos
Noivos, das Crianças, da
Juventude e a da Melhor
Idade, situado a pouco
mais de 1 km do Centro,
propicia aos turistas um
relaxante banho entre as
corredeiras, em meio a trechos de uma intacta Mata
Atlântica. Para beber e comer ali mesmo, basta dar
uma chegadinha ao Bar
das Sete Ilhas que disponibiliza um serviço completo
de bar e restaurante.

Correntina na
vanguarda da gestão
pública eficiente

Cada vez mais atento a
evolução da gestão municipal e acreditando que a prefeitura é o grande prestador
de serviços públicos, o prefeito Laerte Caires busca
maior eficácia e modernização na administração municipal, bem como está atento
as recomendações da Lei de
responsabilidade Fiscal, o
que viabiliza a melhoria na
prestação de suas atribuições à população.
Para o secretário de
gestão José França, o significado dessa nova dinâmica administrativa é a
busca incessante da atual
gestão pela regularidade
da administração municipal que determina a atualização da planta genérica de valores, para que o
município dê suporte aos

serviços e obras reivindicadas pela população.
O município de Correntina é visto atualmente
como uma grande alternativa para o desenvolvimento do turismo ecológico na
região, um município com
característica impar pelo
conjunto de belezas naturais que se destaca e disponibiliza inúmeras opções
aos visitantes.
Desejando incrementar
e explorar este grande potencial, o prefeito Laerte
Caires, se antecipa e começa a buscar eficiência na
gestão do turismo ecológico. “Acreditamos e confiamos neste potencial para
realizarmos um bom trabalho, para que juntos possamos superar as barreiras
que vão surgindo. Sabemos que os compromissos
do gestor público com a
população são inversamente proporcionais a sua
disponibilidade de recursos financeiros. Somente
atrelando conhecimento e
buscando parcerias gerenciais será possível alcançar
a produtividade necessária
para que os serviços municipais sejam cada vez mais
condizentes com as expectativas dos cidadãos. Assim, ficamos satisfeitos em
poder contribuir com Correntina buscando sempre
melhoria na administração
e na prestação de serviços”, destaca o prefeito.

situação política e a instabilidade que se implantou
ultimamente dificultaram
muito. Segundo Laerte Caires, a intenção do governo
era que no período de quatro meses a situação administrativa estivesse bem
desembaraçada, no entanto, foram pegos de surpresa por essa instabilidade
política. “Ficamos dividido entre administrar e ao
mesmo tempo acudir os
interesses políticos, mas
acredito que atualmente
esta tudo normalizado,
infelizmente
chegando
ao final do ano e tendo
que trabalhar o encerramento do exercício, mas
conseguimos executar algumas ações”, afirmou o
prefeito destacando obras

Ações futuristas

Conforme o prefeito,
Correntina vive o anseio de
sua liberdade, sendo o propósito da nova gestão alçar
o município a uma denominação mais elevada em
termos regionais, porém, a

Prefeito Laerte Caíres

Correntina é simplesmente maravilhosa,
cidade bucólica, rica em histórias e belezas
naturais. Um oásis no oeste baiano.

recentemente inauguradas como, uma ponte que
o governo gastou 700 mil
reais recursos do município, melhoria nas estradas
vicinais, regularização do
transporte escolar e aquisição de ônibus.
De acordo com o gestor, Correntina está com a
credibilidade alta em nível
de governos federal e estadual, e acredita que no
início do ano que vem as
coisas fluam melhor.
O governo criou a nova
secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, com o
propósito de incrementar
o turismo aproveitando o
potencial do município. “O
turismo é um dos principais focos desse governo.
Correntina perdeu muito

tempo e o potencial é muito grande todos sabemos,
inclusive já temos uma
aproximação muito forte
com os órgãos governamentais do estado, com
vistas a isso, a Bahia Tussa
já nos apoia em eventos,
recebemos orientações do
SEBRAE, e estamos promovendo novas atividades
para alavancar recursos e
condições para dinamizar
o turismo e esse agente
econômico é do município, essa estrutura que
estamos criando agora é
futurista e que traz uma
sequência de desenvolvimento sem interrupção,
porque é um munícipio
que tem um grande potencial e que precisa ser explorado”, assegurou.
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o de encantos e belezas

yPontos turísticos

yCalendário festivo

ILHA DO RANCHÃO - Situada no Centro da cidade, local da segunda festa mais importante do município o
Hawai, que ocorre em janeiro.

ENCONTRO DO GRUPO DE REISADOS - Encontro dos grupos de reisado que fizeram o giro
pelo município de 24 de dezembro a partir da meia noite, hora do nascimento do Menino
Jesus até o dia 06 de janeiro dia de Reis.

SETE ILHAS - Um arquipélago com 7 Ilhas fica a 3 km do
centro da cidade. Nosso principal ponto e mais conhecido.

BAILE DO HAWAI – Acontece em janeiro. Um show musical realizada na ilha do Ranchão,
repleta de belezas naturais e ornamentada com frutas tropicais variadas.

PRAIADO - Localizado depois das 7 Ilhas, no povoado
Manoel Mendes. Para chegar ao local passam por alguns engenhos de cana de açúcar, onde o turista pode
experimentar a cachaça quentinha da hora.

yProdutos fabricados
CACHAÇA – Brejeira, umbuzinha, bananinha, capim
de cheiro e goiabinha. Doce e tijolo empalhado – leite,
laranja, buriti e banana. Avuador e Peta, biscoito feito
de tapioca e ovos caipira. Material de com palha, como
esteiras, peneiras, vassouras e chapéus.
CULINÁRIA – Pelo fato do município estar na divisa
com o estado do Goiás, a cultura de lá é absorvida.
O pirão de Galinha, galinhada com pequi, fruto do
cerrado e que na nossa terra temos em excelente
qualidade. Mocotó feito com o pé do boi e bucho.
Buchada feita com bucho do boi. Sarapatel com vísceras vermelha do porco.

CARNAVAL – Evento popular bastante apreciado pela comunidade local no mês de fevereiro. São
cinco dias de festa com apresentação de trios elétricos, bandinhas de frevo, bandas e blocos que
atrai turistas das cidades vizinhas, principalmente Brasília e Goiânia. Principal evento da cidade.
ANIVERSÁRIO DA CIDADE – evento cívico em comemoração a emancipação local, manifestações culturais e desportivas como corrida, ciclismo, gincana, boia cross e futsal realizada
em 30 de março. Uma festa dançante com queima de fogos.
FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO – Ocorre no mês de maio, 40 dias após a semana santa,
evento religioso comemorativo de Pentecostes. Acompanhado pelas filarmônicas locais, o
cortejo sai da casa do festeiro, em desfile pelas ruas até a igreja.
CAVALGADA – Apresentação teatral ao ar livre. Dois grupos Cristãos e Mouros onde a Princesa
Angélica cristã é furtada pelo rei mouro e corrida dos cavalheiros pelo resgate da princesa.
FESTA DE SANTA CRUZ – Festa no Distrito de São Manoel, com leilão de animais e Vaquejada de 01 a 03 de maio.
SÃO JOÃO – De 21 a 24 de junho festa popular com concurso de sanfoneiros, apresentação
de quadrilhas e comidas típicas, arvoredos, fogueira e levantada do mastro fazendo a abertura dos festejos e muito forró.
FESTEJOS NATALINOS - Comemoração do Nascimento do Menino Jesus. Ruas e praças são
decoradas, lapinhas são montadas, e são visitadas por Ternos Pastoris e Grupo de Reisado.
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Ibotirama: Terence Lessa recebe
Baianópolis: Prefeito faz
projeção otimista para 2014 prêmio Troféu Imprensa como

melhor prefeito do Oeste da Bahia

Texto | foto: Jayme Modesto

E

m entrevista ao jornal Gazeta do Oeste, o jovem prefeito
de Baianópolis Anderson
Cleyton falou das dificuldades iniciais, sobre
a relação com o Legislativo Municipal e fez uma
projeção otimista para o
ano de 2014.
Próximo a encerrar o
primeiro ano de gestão
no comando da prefeitura, Cleyton avalia que
nem tudo está ocorrendo como planejado no
seu programa de governo nestes primeiros meses de administração,
diante das dificuldades
deparadas.
“Este foi um ano de arrumação. Todos sabem a
situação em que encontramos a prefeitura de
Baianópolis, do ponto
de vista administrativo
e financeiro. Um ano
para colocar a casa em
ordem e estamos conseguindo fazer isso. Estamos trabalhando esta
base para que possamos formar uma estrutura sólida e sustentável para que no próximo
ano possamos avançar
na construção de várias
ações que o município
tanto precisa”, disse.
Conforme
Cleyton,
nestes primeiros meses
foram viabilizadas importantes parcerias com
os governos, estadual e
federal, na busca de canalizar recursos para investimentos em obras de
infraestrutura através de
convênios. Segundo ele,
esta arrumação da casa
a qual citou, é o tipo de
trabalho que a população não nota, mas que
é necessário ser feita
para que o trabalho possa fluir com eficácia. “É
um trabalho técnico de
planejamento que pensa
Baianópolis para o futuro. Com isto será possível iniciarmos o próximo
ano dentro de um novo
contexto administrativo”,
disse Cleyton.
O prefeito destacou
os maiores desafios
destes primeiros nove
meses de governo, segundo ele, a falta de recursos, o sucateamento
dos equipamentos públicos e dívidas, inviabilizaram a efetivação do
seu plano de governo
neste primeiro ano.
“O grande desafio foi
colocar ordem na casa,
como já foi citado. Con-

Ascom

O

Prefeito de Baianópolis Anderson Cleyton

seguir ter minimamente
uma gestão e um compartilhamento de informações entre as secretarias. Não tinha uma
organização administrativa. Mas, tenho certeza
que no momento que
conseguirmos encaixar
tudo isto, as coisas vão ficar bem mais fáceis. Este
tem sido o grande desafio, colocar ordem nas
questões administrativas
e financeiras da prefeitura de Baianópolis. Exemplo: tornar a prefeitura
adimplente com o pagamento e parcelamento de
dívidas como a do INSS.
A partir daí, nós vamos
buscar resolver com mais
efetividade as demandas
da saúde, educação e infraestrutura. A organização é o básico para que
possamos avançar em
todas as áreas”, garantiu.
Anderson disse ainda
que espera que no futuro, a população o veja
como alguém que agiu
com responsabilidade.
Um gestor responsável
com o dinheiro público e
com a gestão. “Precisamos da concretização de
obras, mas também do
olhar social, pois estamos em uma das cidades
mais desiguais da região.
É preciso ter uma atenção especial com esta
questão. É uma gestão
que quer ter responsabilidade para poder pensar
com seriedade na saúde,
educação, infraestrutura, social e demais áreas.
E que no futuro fique a
marca de um gestor responsável”, afirmou.
Cleyton ressaltou ainda, que mesmo com os
problemas enfrentados, a
administração alcançou
grandes avanços, como a
reestruturação da educa-

ção, reforma de escolas,
aquisição de dois ônibus,
aquisição de móveis escolares,
investimento
na capacitação de professores, construção de
duas salas na escola Ruy
Barbosa, contratação de
novos profissionais. O
prefeito informa que ainda será realizado o concurso público.
Saúde - Na saúde está
sendo reformados os
PFSs da sede e do povoado de Lagoa Clara, e
ainda a construção de
dois PSFs nos povoados
de Cocos e Canabrava
dos Portos. O governo
também contratou profissionais de saúde e
se inseriu no Programa
Mais Médico. Foi adquirido um carro FIAT Estrada
para a Atenção Básica.
Ainda através de uma
Emenda do deputado
Oziel Oliveira será adquirido novos equipamentos
para a Casa de Saúde Senhor do Bom Fim, outra
emenda para construção
do PSF da Tabua.
Social - No social, a prefeitura está cadastrada
em todos os programas
sociais dos governos
como: Nossa Sopa, Info-leite, Fome Zero, Programa do Idoso, Corte
e Costura, manicure,
brinquedoteca, aulas de
violão, kit bebê e outros
benefícios também extensivos à zona rural.
Infraestrutura - Na infraestrutura, o governo
já recuperou algumas
estradas, adquiriu duas
máquinas, sendo uma
Retro-escavadeira e uma
Patrol, também aquisição
de uma camionete Frontier para o gabinete.

prefeito de Ibotirama, Terence
Lessa, recebeu no
dia 19 de outubro, mais
um prêmio de destaque
como melhor prefeito
da região Oeste da Bahia. A solenidade aconteceu durante a 7ª edição
do Troféu Imprensa Melhores do Ano, realizado no “Centauros Fest”,
em Bom Jesus da Lapa,
região do Médio São
Francisco.
As comendas são destinadas aos destaques
em cada segmento/categoria, considerando
as melhores notas obtidas em pesquisa de opinião pública.
A entrega do Prêmio
de Prefeito Destaque do
Oeste foi uma das mais
aguardadas da noite,
pois estavam ali presentes outras inúmeras
personalidades do meio
político de vários municípios da região.
O prefeito de Ibotirama Terence Lessa compareceu ao evento para
receber a homenagem,
acompanhado do seu

Terence Lessa, eleito o melhor prefeito do Oeste

secretário de planejamento e gestão, Sandro
Cursino e do diretor da
Rádio Portal do Oeste
FM, Paulo Dias.
“Terence Lessa é um
dos políticos mais atuantes e competentes da
nossa política. Mesmo
com todas as dificuldades que os municípios
têm enfrentado, ele consegue colocar a cidade
de Ibotirama no caminho
do desenvolvimento. A
homenagem é justa, para
um político incontestável, arrojado e que trabalha para o bem estar da
população de seu município”, justifica o colunista.
Em tom emocionado
com a homenagem rece-

bida Terence Lessa disse:
“Isso é um reconhecimento do trabalho que
nós prestamos na nossa
vida pública. Isso nos
engrandece muito, nos
deixa feliz, mas acima de
tudo, com mais responsabilidade de continuar
fazendo sempre o melhor
para que a gente possa
continuar tendo esse reconhecimento, principalmente do município que
nós administramos. Com
isso também quero me
comprometer cada dia em
mais fazer as coisas corretas, direitas, para que
a gente possa merecer o
respaldo o apoio e a confiança do povo”, finalizou
o prefeito de Ibotirama.
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ySão Desidério

Associação de Produtores do Rio Grande propõe parceria ao
governo municipal de São Desidério para obra de asfaltamento
Texto: Adinete Batista
Fotos: Diego Souza

soja e algodão, portanto
viabilizará o escoamento da produção agrícola
e melhora a logística.
“Esta obra é necessária,
uma vez que por esta
rodovia circulam mais
de 500 carretas ao dia”,
declarou o presidente da
AIBA, Júlio Busato.
Sobre a parceria, a
AIBA ficou responsável
pela formulação do convênio, sendo que previamente, em acordo dos
participantes, os produtores e prefeitura serão
responsáveis por 25%
dos recursos financei-

O

presidente
da
Associação
dos
Agricultores e Irrigantes da Bahia – AIBA,
Júlio Busato, o presidente da Associação dos Produtores da Rodovia Rio
Grande – APRG, Clóvis
Ceolin e demais produtores apresentou no dia 10
de outubro, o projeto de
pavimentação asfáltica
da Rodovia Rio Grande ao
prefeito Demir Barbosa
e ao secretário de Meio
Ambiente e Turismo, Demósthenes Júnior.
A reunião teve também como finalidade
propor ao prefeito a formalização de Parceria
Público Privada – PPP
entre produtores, prefeitura e governo do estado.
“Estou disposto a colocar
a mão na massa, o município vem investindo
maciçamente através das
ppp’s em recuperação de
malha viária das estradas

vicinais, tais como, Rodovia da Soja, São Sebastião
e Linha Verde, portanto o
município será parceiro
na execução desta importante e pioneira obra”,
assegurou o prefeito.
O presidente da APGR,
Clóvis Ceolin parabenizou a prefeitura pelos
grandes
investimentos que vem realizando

nas estradas vicinais do
distrito de Roda Velha.
“Queremos firmar esta
parceria por que todos
só temos a ganhar com
esta obra, nós produtores
e governos, uma vez que
as estradas em boas condições de trafegabilidade
facilita o transporte do
que produzimos”, frisou.
A Rodovia Rio Grande

ros para a pavimentação
asfáltica da Rodovia Rio
Grande. E os outros 50%
ficará por conta do governo do estado.
Ao final da reunião
ficou decidido que será
marcada uma audiência
entre as duas associações envolvidas, o líder
do executivo e produtores beneficiados para este
mês, momento em que irão
propor ao vice-governador e secretário estadual
de Infraestrutura, Otto
Alencar a contrapartida e
participação do estado na
execução desta obra.

compreende um trecho
entre a BR – 020 e a Fazenda Xingú Agri, e conta
com 35 km de extensão.
A obra beneficiará diretamente os empreendimentos Xingú Agri, Fazenda
Triflora, Grato Agropecuária, Sikué e Agropecuária Ceolin que juntos
somam cem mil hectares
de terras produtivas de

São Desidério participa de capacitação Posse da Fazenda
Nova Esperança, em
Promovida pelo Ministério Público
São Desidério, é
concedida ao Incra

ASCOM

E

ntre os dias 30
de setembro a 02
de outubro a cidade de Barreiras foi
sede do curso “Construindo
Consciência
Ambiental”, promovido
pelo Ministério Publico
do Estado da Bahia. O
evento foi coordenado
pela promotora de justiça coordenadora do Núcleo de Defesa da Bacia
Hidrográfica do Rio São
Francisco – (Nusf) Drª.
Luciana Koury e pelo
Promotor de Justiça
Regional Ambiental Drº
Eduardo Bittencout. São
Desidério se fez presente por representantes
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
técnicos que atuam na
Gestão Ambiental, licenciamento,
fiscalização e Educação Ambiental, representantes
da secretaria municipal
de Saúde, técnicos que
atuam na vigilância sanitária e representante
da secretaria de Educação.
O objetivo do encontro foi promover o diálogo com a comunidade do
município para que as
atividades se adequem
às normas ambientais,
explicou a promotora de
Justiça Luciana Khoury. De acordo com ela,

ASCOM

O

o Ministério Público estadual e os demais órgãos do Estado ligados
à perspectiva ambiental
buscam orientar os diversos atores visitados
durante a FPI para que
eles regularizem as suas
atividades e possam
refletir coletivamente
sobre a relevância do
exercício da cidadania
ambiental.
O Curso foi positivo para o secretário de
Meio Ambiente de São
Desidério, Demósthenes Júnior. “Por que possibilitou estabelecer um
diálogo sobre normas,
princípios ambientais e

discutir possíveis soluções para os problemas
identificados pela ação
regional da Fiscalização
Preventiva
Integrada
(FPI)”. Afirma.
A programação foi
composta por treze palestras com temas que
perpassam pela história
dos povos do São Francisco, por aspectos de
gestão e fiscalização
ambiental, até a abordagem sobre responsabilidade técnica e ética
profissional na área.
O curso, “Construindo
Consciência Ambiental”,
compõe a educação ambiental idealizada a par-

tir da Fiscalização Preventiva Integrada-FPI e
tem por objetivo orientar
e capacitar os empreendedores, trabalhadores e
comunidade local para o
exercício das atividades
de forma legal e compatível com a preservação
do meio ambiente, das
riquezas naturais e culturais. A primeira edição
aconteceu na cidade de
Juazeiro, em agosto de
2010, e desde então o
curso vem sendo realizado em todas as regiões
onde ocorrem as etapas
de fiscalização, com destaque para a educação
ambiental.

Incra/BA conseguiu, junto à
Justiça Federal, no dia 02 de outubro, a posse da Fazenda Nova Esperança,
localizada no município de São Desidério,
no Oeste baiano. A
área de 2,2 mil hectares tem capacidade
para receber 47 famílias de trabalhadores
rurais sem terra.
Trata-se da segunda posse em favor do
Incra, realizada nesta
semana, para a criação de assentamentos
da reforma agrária.
Na terça-feira (01/10)
a autarquia recebeu
a Fazenda Monte das
Oliveiras, situada em
Vitória da Conquista.
Em São Desidério,
o Incra/BA já possui
três assentamentos
com 115 famílias beneficiadas, em terras
que totalizam 7,4 mil
hectares. O futuro assentamento já possui
protocolo de licenciamento
ambiental solicitado junto

ao Instituto do Meio
Ambiente e Recursos
Hídricos (Inema) e
decreto de interesse
social para reforma
agrária publicado por
parte da Presidência
da República.
Para serem assentadas na Fazenda
Nova Esperança as
47 famílias precisarão estar inscritas
no Cadastro Único
(CADÚnico) do Ministério de Desenvolvimento Social (MDS).
Paralelamente, serão
submetidas à seleção
e homologação por
meio do Sistema de
Informações de Projetos de Reforma Agrária (Sipra).

Potencialidades
O imóvel rural obtido tem aptidão para
a criação de bovinos
e para a implantação
de culturas de ciclos
curtos, tais como feijão, mamona, mandioca, milho e hortaliças, como abóbora e
melancia.
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Recuperação de prédios seculares valoriza patrimônio religioso em Barra
Texto | fotos: Jayme Modesto

O

Palácio Episcopal
e a Catedral de São
Francisco das Chagas, em Barra foram totalmente restaurados. No dia
03 de outubro, o governador da Bahia, Jaques Wagner desembarcou no município pela quarta vez em
menos de cinco anos, e
foi recepcionado pelo prefeito Arthur Silva e pelo
Bispo Dom Luís Flavio
Cappio, para entregar os

monumentos totalmente
reformados pelo Instituto
do Patrimônio Artístico e
Cultural (Ipac), vinculado
à Secretaria de Cultura
do Estado (Secult). Deve
ressaltar que, o governo
participou apenas da reforma do Palácio, a Igreja
foi reformada pela comunidade católica do município. As duas edificações,
que datam de meados do
século 19, têm grande valor arquitetônico e histórico - a catedral tem estilo

neoclássico e o Palácio
Episcopal estilo eclético.
As obras duraram cerca de três meses, com
investimento no valor de
R$ 444 mil, que totalizam
1.998,50 metros quadrados de área restaurada,
por meio do Ipac. Foram
realizadas melhorias dos
revestimentos, pinturas
de paredes, recuperação
de coberturas e esquadrias em todos os cômodos do Palácio, que reúne
alojamentos, refeitório,
cozinha, capela, residência episcopal e a cúria
diocesana.
O governador disse que
os prédios têm muito valor
para a fé e também valor
histórico, arquitetônico e
cultural para o povo de Barra. O bispo de Barra, Dom
Luís Flavio Cappio, afirmou
que a diocese e toda a comunidade de Barra estão
felizes com seus monu-

mentos recuperados.
Durante a cerimônia
de inauguração, no qual
celebrou ainda o centenário da Diocese de Barra,
o Bispo Dom Luís falou
ainda do crescimento da
violência e a proliferação
das drogas no município e
região, e fez um veemente
apelo ao governador. Relatou sobre a situação desumana com que são tratados os presos na cadeia
local. “Governador, qualquer pessoa que tem um
animal de estimação não
tem coragem de deixa-lo
naquele ambiente por 10
minutos”, disse o bispo.
O governador prometeu solução, ressaltando
inclusive a polêmica sobre
a transferência de recursos do presídio de Barreiras para Luís Eduardo.
Jaques Wagner garantiu
que construirá o presídio
em Barreiras.

Angical experimenta um novo modelo de gestão
Município de Santana alcança
importantes avanços na área de saúde
Texto | fotos: Jayme Modesto

O

Texto | fotos: Jayme Modesto

E

m Santana foram grandes os avanços no setor
da saúde nestes 10 meses. O trabalho implantado
pelo prefeito Wilson Neves de
Almeida e sua equipe de governo, tem refletido positivamente na qualidade do atendimento a população. Com
os investimentos, um número
maior de cidadãos santanense tanto da sede como da
zona rural estão tendo uma
melhor cobertura na saúde.
O prefeito Wilson Neves e
secretária de Saúde Rita de
Cássia Flores, no início deste ano enfrentaram grandes
dificuldades com a escassez
de recursos federais, estaduais, mesmo com todos os
problemas enfrentados vem
desempenhado um ótimo
trabalho o que tem resultado
em várias conquistas como:
Implantação de programas,
construção de nova unidade
de saúde e ampliação de outras unidades, humanização
no atendimento acolhendo
pacientes com mais respeito
e ética, e o mais importante
resolvendo as intercorrências em tempo oportuno,
oferecendo atendimentos
em vários setores relacionados à secretaria de saúde
como: Hospital Municipal Dr.
Francisco Flores, SAMU-Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência), CAPS (Centro
de Atenção Psicossocial),

Secretária de Saúde, Rita de Cássia

Prefeito Wilson Neves

Estratégia de Saúde da Família I, Estratégia de Saúde
da Família II, Estratégia de
Saúde da Família São João,
Estratégia de Saúde da Família Cachoeira, Estratégia
de Saúde da Família Porto
Novo, Centro de Saúde, Clinica de Fisioterapia, Farmácia Básica, CAF (Central de
Abastecimento Farmacêutico), Central de Regulação.
Essas são algumas conquistas da atual gestão “Trabalho
e Desenvolvimento”.

O município foi
beneficiado com:

O Programa NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da
Família), com 02 Fisioterapeutas, 01 Psicólogo, 01
Assistente Social. Credenciamento do Laboratório de
Expansão de Prótese do Estado, onde são fornecidas 59
próteses mês a população de
baixa renda. Credenciamento Programa de Glaucoma do
Estado, realizando um total
de 355 consultas e detectando 55 pacientes com glaucoma, onde estes pacientes
recebem o colírio grátis.
O município foi contemplado também com o Programa Saúde na Escola, entre
as Secretarias de Saúde e

Educação e também do Estado. A triagem foi realizada
em todos os alunos de 07 a
14 anos, detectado algum
problema recebem a consulta oftalmológica e se necessário o óculos grátis. Nova
estrutura da Farmácia Básica
e CAF (Central de Abastecimento Farmacêutico). Construção de duas Unidades de
Estratégia Saúde da Família:
Bairro alto Santana/ Bairro
alto da Vitória. Climatização
da emergência e melhorias
da estrutura do Hospital Municipal Dr. Francisco Flores.
Melhoria na estrutura e credenciamento pelo Ministério
da Saúde da Base do SAMU
a única sem nenhuma inconformidade da Microrregião
de Santa Maria da Vitória.
Ampliação dos atendimentos
semanais: Médico, Enfermeiro, Fisioterapeuta nas áreas
rurais do Município de Santana. Ampliação das especialidades médicas do município:
Ortopedia, Cardiologia, Obstetrícia, Ginecologia, Psiquiatria, Neurologia, Pediatria.
Ampliação do Setor da Regulação da Secretaria de Saúde,
nas marcações de consultas
e procedimentos médicos e
aquisição de um moderno
aparelho de ultrassom.

histórico município de
Angical com 14.700
habitantes,
vivência
uma nova forma de governar.
O jovem prefeito Leopoldo
Neto (Pôpo), tem demonstrado empenho e coragem no
enfrentamento dos obstáculos encontrados da herança
da administração passada.
Segundo ele, os dois principais desafios são os de ordem
administrativa com as dívidas
e sucateamento da máquina
pública, e o outro de ordem
política, que envolve a questão de infraestrutura pela falta de investimentos em áreas
prioritárias, mas conforme
Pôpo, desafios estes que estão sendo superados para enfim colocar em prática o seu
programa de governo. “Quando a gente é governo, tem que
compatibilizar os sonhos, a
visão ideal de gestão com a
realidade, principalmente a
orçamentária, que exige uma
definição de prioridades. Uma
prefeitura como a de Angical
aplica em torno de 30% em
saúde e mais de 25% em educação. Além disso, tem toda
uma estrutura que deve ser
mantida e isso evidentemente
tem custos. Portanto, o que
nós priorizamos aqui foi colocar a casa em ordem melhorar
a qualidade dos serviços, e a
rapidez no atendimento à população”, afirmou.

Prefeito Leopoldo Neto

Pôpo garante que hoje se
encontra mais preparado, também com o fortalecimento de
pessoas experientes do município, orientadoras. “Temos o
objetivo de trabalhar sempre
com os pés no chão e enfrentar as dificuldades vivenciadas
não só por Angical, mas por
todos os municípios. Estamos
buscando tranquilidade exigindo muito dos nossos secretários, servidores, do próprio
povo, pois o nosso projeto é
fazer uma gestão participativa, reunindo as comunidades, principalmente as rurais,
debatendo as dificuldades e
buscando soluções, e graças
a Deus a população tem entendido e tem nos fortalecido.
Tínhamos problemas crônicos,
mas já resolvemos inúmeros e
o nosso objetivo é desenvolver
ainda mais Angical”.
Segundo o gestor, o município vem cumprindo o seu

papel no setor previdenciário,
no qual ele considera como
um grande avanço os parcelamentos realizados. Com apoio
do governo federal, Angical foi
atendido com uma retroescavadeira e também uma moto
niveladora e há expectativa de
até dezembro ser contemplado com uma pá carregadeira,
um carro pipa e também uma
caçamba, um sonho da gestão.
“Estamos cadastrando o município em todos os programas
dos governos estadual e federal
para que no próximo ano seja
diferente. Com as condições
que o município se encontra
hoje, dependemos muito do
apoio dos governos e estamos
buscando melhorias em todos
os setores para o nosso município. Na infraestrutura já foi um
avanço muito grande a chegada
dessas máquinas”, disse.
Na área da saúde, Pôpo
afirmou que o município vivência uma problemática,
com a falta de especialidades.
“Vivemos esta problemática,
mas sabemos que esta dificuldade é nacional, mas estamos
tranquilos pelo fato do atendimento básico está funcionando perfeitamente. A minha
preocupação era de não ter o
básico funcionando como anseia o povo de Angical, mas a
gente já percebe melhorias,
e vamos procurar melhorar
ainda mais dando melhores
condições de saúde ao nosso
povo”, afirmou o prefeito.

O poeta Roberto de
Sena lança novo livro
Jayme Modesto

O

escritor e poeta Roberto de Sena lançou seu
novo trabalho literário. O livro “As aventuras
de Urubuzé”, traz as peripécias da Ave que
se propõe a ensinar os animais a voar. Jumento,
Raposa, Veado, Burro e até secretário municipal
entra no enredo. O autor usa uma linguagem simples e compreensível para contar história e crônicas do cotidiano rural com muito humor. O livro
tem o Prefácio do inimitável Fernando Machado.
Li, gostei e recomendo!
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yBuritirama

Brinquedoteca Municipal de
Buritirama recebe nova
ambulância para o SAMU 192 Buritirama homenageia crianças
Reinaldo Rolon

E

m homenagem ao
dia das crianças, no
dia 11 de outubro,
a prefeitura de Buritirama, através da Secretaria de Assistência Social
organizou uma festa, na
Brinquedoteca Municipal. A comemoração teve
diversas brincadeiras, das
quais também os pais participaram, para alegria e
descontração de todos.
Houve uma farta distribuição de lanches, brigadeiros, bolo de chocolate,
refrigerantes e também
distribuição de presentes.
O brinquedo é a essência da infância e o
brincar é um ato intuitiReinaldo Rolon

A

Prefeitura de Buritirama recebeu no dia
09 de outubro, um
novo veículo Ford Ranger
com tração 4X4 para utilização exclusiva do Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência-SAMU 192,
com isso os atendimentos
de urgências ganharão
mais agilidade, principalmente nos locais de
difícil acesso. O veículo
foi doado pelo Ministério
da Saúde, e a cerimônia
de entrega foi realizada

no município de Barreiras
com a presença do Secretário da Saúde do Estado,
Jorge Solla.
Segundo a Secretária
de Saúde de Buritirama,
o novo veículo é de intervenção rápida e dará um
suporte maior ao atendimento, garantindo rápido
socorro às pessoas que
necessitem de urgência
no socorro hospitalar em
especial aos que moram na
zona rural.
Com a incorporação
deste novo veículo, o muni-

cípio conta agora com duas
ambulâncias. O SAMU poderá atender melhor a comunidade, tanto na sede
como na zona rural.
O GOVERNO AÇÃO E
JUSTIÇA
operacionalizando com excelência o
sistema de saúde da cidade, no que concerne às
urgências, equilibrando a
distribuição da demanda
de atendimentos, entre
sede e zona rural, proporcionando resposta adequada as necessidades do
cidadão buritiramense.

Buritirama: Inaugurada nova
central de atendimento do
programa Bolsa Família
Reinaldo Rolon

F

oi inaugurado no
dia 16 de setembro, o novo espaço
da Central de Atendimento aos usuários do
programa “BOLSA FAMILIA”, que fica na Av.
Buriti s/nº (antiga sede
da Brinquedoteca). O
Governo ação e justiça

tem se esforçado para
consolidar a mudança
do espaço.
A nova sede caracteriza-se pela funcionalidade, conta com ar
condicionado, sala de
espera com TV, divisórias
para atendimento individualizado, que dará mais
privacidade ao público

usuário de Buritirama.
Nas comunidades
de Poço de Pedra, Vereda Dantas e Lagedo,
a visita foi de avaliação
técnica para tentar viabilizar obras de recuperação e limpeza dos
tanques da região que
estão sofrendo com a
falta de água.

vo e espontâneo. Deste
modo, ao valorizar a livre
expressão da criança,
contribui-se para um momento no qual a criança
comunica seus anseios,
seus medos, ou ainda,
impulsiona, que desde
muito pequenas, poderão
aprender a se relacionar
harmoniosamente, como

também, podem ser chamadas a aprender a resolver conflitos.
É com este pensamento que a prefeitura,
através do ESPAÇO BRINQUEDOTECA, estimula as
crianças levando-as a refletir sobre a importância
do brincar para o desenvolvimento humano.

Semana do idoso foi
comemorada em Buritirama

Reinaldo Rolon

A

prefeitura de Buritirama, através da
Secretaria Municipal de Assistência Social, promoveu intensas
atividades, ao longo da
semana, em comemoração à “Semana Internacional do Idoso”.
As
comemorações
tiveram início no dia
30 de setembro, com
apresentação de slides,
mensagens, sorteio de
brindes e ainda um café
da manhã.
No dia 01 de outubro,
os idosos foram brindados com uma sessão de
filme: Mazzaropi, com
pipoca e guaraná. No
dia 02, foi realizada uma

caminhada em favor
da saúde do idoso com
saída do Centro de Referência de Assistência

Social - CRAS, sentido
à Praça São José, finalizando com um café
da manhã no salão do
CRAS, com a presença
de autoridades e convidados.
No encerramento das
comemorações, (03/10),
a Secretaria Municipal
de Assistência Social,
promoveu um desfile de
primavera, entrega de
troféus, e a apresentação do espetáculo musical “Buritirama em serenata na Praça”.

Prefeitura de Buritirama adquire
veículo zero Km modelo Sprinter Autorizada obra de construção
da Praça São José em Buritirama

Reinaldo Rolon

A

prefeitura de Buritirama fez a
aquisição, com re-

cursos próprios, de 01
veículo novo (0 Km) tipo
Van, modelo SPRINTER, no valor de R$
146.900,00, para aten-

dimento das demandas
da Secretaria Municipal
da Educação.
Dentre outros atendimentos, o veículo
será utilizado para que
gestores e coordenadores escolares, assim
como professores e
demais profissionais,
possam participar de
formações continuadas, capacitações e reuniões que, frequentemente acontecem em
outros municípios.

Reinaldo Rolon

A

ordem de serviços
que autoriza o início
das obras de construção da Praça São José
na sede de Município de
Buritirama já foi assinada
pelo gestor.
A obra, orçada em R$
528.971,05, será custeada
com recursos próprios da
Administração municipal e
é destinada ao bem estar da

população buritiramense.
O objetivo da atual
gestão é repaginar totalmente à cidade, com
novas obras de infraestrutura e requalificação
de outras já existentes,
dando condições de uso
pleno à população e assim
seguir dando continuidade ao trabalho de revitalização de toda a cidade.
O Projeto da nova Pra-

ça contempla arborização,
jardinagens,
quiosque,
piso especial e nova iluminação. Com a construção
da Praça São José, a administração disponibilizará
uma área de convivência
comunitária, onde poderão ser realizadas atividades culturais, esportivas e
de lazer para a população
de todas as faixas etárias
do Município.
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Prefeitura de Wanderley realiza festa do Dia das Crianças
Ivo Silva

E

m comemoração ao
Dia das Crianças, 12
de outubro, a prefeitura de Wanderley realizou uma
grande festa em parceria com
as secretarias de educação e
assistência Social.
O evento teve início com
um lindo desfile de primavera realizado pelos alunos
da Escola João Inácio de Oliveira e a Creche Municipal
Criança Esperança, onde
desfilaram pelas ruas em di-

reção a Praça do Milho. Foi
com muito entusiasmo que
milhares de crianças puderam se divertir nesse dia tão
especial.
Durante o evento, as
crianças, que em sua maioria estavam acompanhadas
pelos pais participaram de
apresentações, tais como,
danças, brincadeiras no
pula pula, cama elástica e
diversos brinquedos que foram instalados na Praça.
As crianças também

ganharam algodão doce,
guloseimas, pipoca, refrigerantes, cachorro-quente e
muito picolé.
O prefeito José Conceição dos Santos (Zé Bomba)
ficou muito contente em ver
a alegria e entusiasmo no
rosto de cada criança que
esteve presente na festa. Zé
Boba afirmou que o compromisso dele é cuidar do povo,
e principalmente das crianças que serão o futuro da
sociedade.

Wanderley: SAMU promove
1ª educação no trânsito

Prefeitura de Wanderley realizou audiência pública de
prestação de contas referente ao 2º quadrimestre de 2013

Ivo Silva

N

o dia 21 de setembro o SAMU de
Wanderley, Turma
do Samuzinho, Polícia Militar e Secretaria Municipal
de Saúde realizaram a 1ª
educação no trânsito, distribuindo panfletos com orientações e adesivos para colar
no capacete com a seguinte
frase: “em caso de acidente,
não retire o capacete”.
Foi explicado aos motociclistas sobre o uso correto
do capacete com trava e viseira e aos motoristas a importância do cinto de segurança e cadeirinha quando

Os números da execução orçamentária foram apresentados pelo
controlador interno do município José Fernandes de Freitas

Ivo Silva
Os motociclistas foram orientados sobre o uso correto do capacete com trava e viseira

houver crianças no carro.
A Campanha teve com
o objetivo promover um
trânsito seguro para a
população Wanderleence, por meio da conscien-

tização e com o fim da
prevenção de acidentes,
abordando condutores,
passageiros e pedestres
com relação ao comportamento destes no trânsito.

A

Prefeitura Municipal
de Wanderley realizou no dia 30 de
setembro, na Câmara Municipal a audiência pública
de prestação de contas referente ao 2º quadrimestre

de 2013 com transmissão
ao vivo pela rádio Wanderley FM 104.9. Foram
apresentados os dados
referentes à execução orçamentária municipal de
janeiro a agosto de 2013,
com intuito de cumprir a
Lei de Responsabilidade

Fiscal, e mostrar à comunidade como estão sendo
gerenciados os recursos
públicos.
Os números da execução orçamentária foram
apresentados pelo controlador interno do município
José Fernandes de Freitas,
a apresentação durou cerca
de uma hora, atendendo a
legislação sobre as normas
de fiscalização, avaliação
e controle das despesas da
administração municipal.
Em seguida o engenheiro da Prefeitura Valter Bastos apresentou
as obras que estão com
pendência, as que estão
sendo realizadas no município e os novos convênios
que foram adquiridos por
essa administração.

Governo de Catolândia reafirma compromisso com a população
Texto | foto Jayme Modesto

E

m janeiro de 2013, Gilvan Pimentel assumiu
o comando da prefeitura de Câtolandia, com o desafio de reestruturar e resgatar
a autoestima da população
do então fragilizado município por estigmas de antigas
administrações. Catolândia
é um município atípico por
ter a menor população do
estado. O petista encontrou
uma situação desfavorável
para implantação do seu
programa de governo, diante das dificuldades e problemas encontrados, entre
eles, dívidas, sucateamento
da frota e equipamento públicos. Segundo ele, uma
‘herança maldita’.
Entre as dívidas R$
58.000,00 com o INSS, PASEP R$ 5.400,00, EMBASA
R$ 3.700,00, educação R$
28.000,00, além de outras mazelas encontradas.
“Diante deste quadro me
restava duas alternativas,
seguir a mesmice e agradar
a todos, ou
fazer aquilo
que o município realmente
precisa”, disse Pimentel.
Para garantir o funcionamento e desenvolvimento do munícipio, em menos
de nove meses, a atual administração já conseguiu
mudar esse quadro e “devolver a dignidade ao povo
catolandense”.
O prefeito falou das me-

Prefeito Gilvan Pimentel

didas necessárias, dos desafios e dificuldades que ainda
estão enfrentando. “O nosso
primeiro passo foi arrumar a
casa e devolver a dignidade
ao povo e limpar o nome do
município, para então fazermos as mudanças necessárias para o bom andamento
da administração”.
Pimentel assumiu a
prefeitura com a missão de
governar a cidade sob uma
nova visão de gestão e justamente por conta desse comportamento aberto que em
nove meses de administração já conseguiu se firmar
no cenário regional pelo que

faz tanto na sede quando na
zona rural. O prefeito tem
se dado bem na relação
com os governos: estadual
e federal, pois as reivindicações vêm sendo atendidas.
Gilvan tem se mostrado um
gestor de pouca conversa e
muita decisão.
“Isso é gratificante. Estamos trabalhando sem visar
reeleição, o futuro a Deus
pertence, estamos focados
no desenvolvimento e na
sustentabilidade do nosso
município. Em contra partida está havendo um reconhecimento da população
e isso nos fortalece. Temos

dito à população de Catolândia que, agora, o nosso compromisso é dobrado por eu
ser o primeiro prefeito do PT
a governar a cidade. Isso aumenta a nossa responsabilidade, porque consequentemente aumenta a cobrança,
a expectativa, vamos ter que
trabalhar para corresponder
a essa perspectiva”, afirmou.
A atuação do prefeito Gilvan Pimentel tem se concentrado em buscar uma uniformização das ações em todos
os segmentos da administração. “Estamos avançando
na educação, na saúde e na
área social, áreas essas que
precisam de um pouco mais
de atenção. Será dada uma
atenção maior também à
infraestrutura do município
que é muito carente em investimentos”.
No resumo das ações do
prefeito nos primeiros meses
estão listadas as obras de
cunho social, recuperação
de equipamentos públicos,
assinaturas de convênios diversos e a aplicação de uma
nova maneira de governar
com as portas abertas para a
população.
Pimentel é bom exemplo
da atuação dos novos gestores pelo Brasil afora, sonha
alto sem tirar os pés do chão.
Na realidade do dia a dia vem
promovendo o desenvolvimento sustentável do menor
município do estado. “Não

esqueço um só minuto do
compromisso que assumi,
estamos trabalhando para
fazer tudo o que prometemos para a população, colocando tudo na pauta do governo, sem deixar nada para
depois. É fácil? não, mas é
possível!”
Conforme
Pimentel,
ainda assim depois de uma
herança maldita foi possível
nesses nove meses, colocar
a prefeitura para funcionar
de forma satisfatória. “Estamos pagando 58 mil por mês
de INSS renegociado, PASEP
5.400,00 também por mês e
3.700,00 da embasa, além
de uma dívida de 28 mil com
servidores referentes a 2012,
afirmou o prefeito”.
De acordo com o prefeito
já foi possível reformar todas
as escolas, creches, postos
de saúde de Mosondor e Capivara, o conselho tutelar, a
garagem municipal, reforma
da antiga Uneb, reforma geral da prefeitura que há 40
anos não era feita, reforma
do cemitério com a colocação de portões, recuperação
de todas as estradas vicinais,
reforma geral do estádio municipal, construção da Praça
no Sitio da Barriguda, recuperação de todas as Praças
da cidade com gramados e
com novas pinturas, reforma
de dois micro-ônibus com novos motores e pneus, reforma
do ônibus escolar, da patrol e

caçamba. Neste período o governo conseguiu a aquisição
de uma retro escavadeira, e
está no aguardo de uma pá
mecânica e há promessa para
receber mais três máquinas.
Água encanada - Água encanada na Barra do Poço,
Boa Vista, Tamboril e Lagoinha atendendo mais de 25
famílias, água encanada da
sede ao morro do Urubu com
3.500 metros de encanação
e bomba, atendendo mais de
20 famílias.
Perfuração de poço artesiano na cabeceira do sitio,
poço artesiano na Alagoinha
e Porção, perfuração de poço
no Areião, poço na Lagoa do
Simão e Jacaré.
Conforme Pimentel, ainda estão buscando, através
da SINFRA energia da sede
a Samambaia com extensão
de 6km, e ainda Cabeceira do
Sitio, Ponta D’agua, extensão
de rede para Lagoa do Simão
e Porção, 8 km de asfalto que
já está sendo construído e a
estimativa é que seja entregue nestes seis meses.
A luta de Pimentel agora
é pela conclusão da BR 135
que está paralisada por motivos ambientais e que há
uma grande viabilidade de
retomada da obra passando por Catolândia e Arraial
da Penha, o estudo de viabilidade econômica já está
sendo realizado.
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Edifício Salomão
1º andar . Sala 02
3613.6616 / 3613.2013

CENTRO

MORADA NOBRE

LOT. BOA SORTE

Apartamento / sala comercial com 01/04, wc Apartamentos com 1 suite, 1/4 wc social parte Casa 01 suite, 02/04, sala, cozinha, wc social,
social, sala, cozinha, área de serviço, sacada. de cima, p/ baixo sala, cozinha montada, ga- área de serviço, quintal, garagem p/ 02 carros.
(Rua Cap. Manoel Miranda).
ragem, área de serviço gam.
Valor R$ 700,00

Valor R$ 670,00

MORADA DA LUA

Apartamento / sala comercial com 01 recep- Sobrado p/ cima com 01 suite, 02/04, sala, wc
Casa com 01 suite, 02/04, sala, wc social, cozição, 03 salas, wc social, copa - cozinha, área social, cozinha, área de serviço, quintal e ganha, área de serviço, quintal e garagem p/ 02
ragem p/ 01 carro.
serviço. (Rua Cap. Manoel Miranda).
carros. Valor R$ 900,00
Valor R$ 750,00

Valor R$ 1.000,00

Casa com 02/04, sala, cozinha, wc social, área
Apartamento / sala comercial com 01 recep- Sobrado 1º andar com 01 suite, 01/04, sala, code serviço, quintal, garagem p/ 01 carro.
ção, 01 sala, wc social, copa - cozinha, saca- zinha, wc social, área de serviço, garagem p/
Valor R$ 500,00
da, (Rua Capitão Manoel Miranda).
01 carro.

Valor R$ 670,00

Valor R$ 800,00

Sala comercial com 01 recpção, 01 sala, wc
social, com + ou - 35,00 m². Valor R$ 430,00 Sobrado com 1 suite, 1/ quarto, na parte de
cima, e parte de baixo, sala, cozinha montada,
Ponto comercial com 02 wc social, com escri- wc, área de serviço.
tório e deposito, com 440,0 m². (Rua capitão Valor R$ 650,00
manoel Miranda). Valor R$ 670,00

VILA DULCE

LOT. SÃO PAULO
Apartamentos varios aptos. Com 2/4 wc social
sala cozinha área de serviço em comum na
parte de cima. Valor R$ 600,00
Casa com 01 suite, 02/04, sala, wc social, cozinha, área serviço, quintal, garagem p/ 02 carros.

Valor R$ 600,00

Sala comercial com 01 recepção, 02 salas, wc
Ponto comercial com wc social, com área de + Apartamentos com 2/4 wc social, sala cozinha
social. (Rua Guiomar porto).
ou - 50,0 m², na Rua Marechal Deodoro.
área de serviço em comum prédio Novo
Valor R$ 700,00

Valor R$ 1.000,00

Casa com 01 suite, 02/04, wc social, sala, coziApartamento térreo com 2/4 wc social sala
nha, área de serviço, quintal e garagem.
cozinha área de serviço, estacionamento.
Valor R$ 700,00

Valor R$ 450,00

Apartamento com 01 quarto, sala, cozinha, wc
social, área de serviço,(praça das corujas).

Valor R$ 670,00

BANDEIRANTES

Valor R$ 500,00

LOT. FLAMENGO

SANDRA REGINA

Apartamento com 03/04, 01 sala, copa, cozinha, wc social, área de serviço, garagem p/ 01
carro (novo). Valor R$ 500,00

Casa com 01 suite, 01/04, wc social, sala, cozinha, área de serviço, garagem.

LOT. NOVO HORIZONTE

Valor R$ 900,00

Galpão comercial com uma área de estacionamento para carretas, carga e descarga,
Casa sobrado com 01 suite, 02/04, wc social, sala,
Ponto comercial com 03 pontos com wc so- com 350 m² de área construida, com 02 wcs
cozinha, área de serviço, garagem p/ 01 carro.
cial para escritório ou salão de beleza, (cada sociais e 02 escritórios. Valor R$ 3.000,00
Valor R$ 800,00
salão).
Apartamentos com 02/04, sala, wc social, coApartamento com 2/4 wc social sala cozinha Valor R$ 500,00
zinha, área de serviço, garagem. (novo 1° moárea de serviço garagem p/ 1 carro.
rador). Valor R$ 600,00
OURO BRANCO
Valor R$ 550,00
Apartamento com 01/04, wc social, sala, cozi- Casa com 01 suite, wc social, sala em L,cozinha, área de serviço, garagem p/ 01 carro.
LOT. ANTÔNIO GERALDO
nha área de serviço garagem para 2 carros
Valor R$ 600,00
churrasqueira.
Apartamento com 01/04, sala, cozinha, wc soValor R$ 1.000,00
cial, área de serviço, garagem p/ 01 carro.
Sobrado com 03/04, sala, cozinha, wc social,

Valor R$ 600,00

Apartamentos com 2/4 wc social, sala cozinha
garagem para moto. Valor R$ 500,00

SAÍDA P/ BRASÍLIA
Área comercial na BR-020 de Frente p/ Country
Club, sendo 110 m frente p/ BR 242 e 200m.Total
= 22.000 m². com 1 suite, 1/4 wc social parte de
cima, p/ baixo sala, cozinha montada, garagem,
área de serviço gam. Valor R$ 3.500,00

área de serviço, sacada.

Valor R$ 550,00

VILA REGINA

NOVO HORIZONTE
Apartamentos com 1/4 wc social sala, cozinha
área de serviço garagem p/ 01 carro (novo
primeiro morador).

Ponto comercial ponto comercial com 190m2
Valor R$ 500,00
com ecritório e dois wc social,

Valor R$ 1.000,00

SERRA DO MIMO

1 Apartamento com 1 suite 1/4, sala, cozinha, kit net sobrado térreo com 01 suite, sala, cowc social, área de serviço, garagem p/ 01 carro. zinha, área de serviço, garagem p/ 01 carro.

Valor R$ 900,00

Valor R$ 370,00
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