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Legislativos municipais renovam suas
diretorias para o biênio 2015- 2016
Interferência do Poder Executivo, denúncia de
compra de voto, ações judiciais, traição política e
disputa acirrada marcaram algumas das eleições
para renovação das mesas diretoras das Câmaras
de Vereadores do Oeste.
As Câmaras de Vereadores da região estão com
novas diretorias. Os 34 municípios do Oeste já
elegeram novos presidentes para biênio 2015 /
2016. A Câmara de Barreiras foi a primeira a realizar a eleição no dia 4 de dezembro. As exceções
são os municípios de Correntina, São Felix do Coribe e Jaborandi. As articulações entre situação e
oposição se intensificam durante todo o mês de
novembro, até o inicio de dezembro, com vistas
à renovação das mesas diretoras dos Legislativos
municipais. A equipe do Jornal Gazeta do Oeste
percorreu toda região e acompanhou o processo
de renovação das Mesas Diretoras das Câmaras
de quase todos os municípios do Oeste. Pág. 09.
Mais uma etapa de nossas vidas
foi concluída. Mais um ano que passou e eu
espero que vocês tenham aproveitado tudo
de bom que Deus lhe proporcionou.
Muita saúde, paz, alegria, harmonia são os meus
desejos a todos vocês para este ano que está
começando. Feliz Ano Novo!

O nosso caminho é feito
pelos nossos próprios passos...
Mas a beleza da caminhada depende dos que
vão conosco! Assim, neste NOVO ANO que
se inicia possamos caminhar mais e mais
juntos em busca de um mundo melhor, cheio
de PAZ, SAÚDE, COMPREENSÃO
e MUITO AMOR.
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Editorial

A Reforma política tem
que ser para o País e
não para os políticos
Jayme Modesto

As cenas são diferentes, mas o roteiro é sempre
igual. Todo início de legislatura federal traz consigo a
ideia de reforma. Se retroagirmos um pouco na história
de um passado não muito distante, elas sempre trazem
a bandeira e sucessivos impulsos reformistas. Reforma
tributária, reforma urbana, reforma rural, reforma da
saúde, reforma do Judiciário, reforma fiscal, reforma
constitucional e a reforma política e eleitoral e tantas
outras. Na legislatura que iniciará em 2015, a palavra
de ordem é a Reforma Política.
Por que o atual sistema está degradado, esgotado,
viciado, corrompido e totalmente deslegitimado? Em
regra, os eleitores não votam nas ideias e propostas dos
candidatos na mesma medida que os candidatos não
pautam as campanhas por debates e ideias programáticas. O uso de dinheiro nas campanhas eleitorais faz
e desfaz candidaturas, ter é mais que ser, basta ter dinheiro que o mandato está garantido. Os eleitos não se
sentem fiscalizados pelos eleitores, até porque a grande maioria dos eleitores não acompanha o exercício do
mandato. Os partidos políticos estão enfraquecidos,
desmoralizados e os membros-filiados desconhecem e
por isso descumprem seus princípios estatutários.
A prática clientelista dos pequenos favores (ajuda
de custo, pedido de cargos, patrocínio de festas, transporte de doentes do interior para os grandes centros,
pagamento de mensalidades escolares, conta de luz e
agua e por ai vai), reduz a política a uma sucursal do
fisiologismo privado, igualando todos – políticos e os
eleitores – a uma posição de cúmplices diretos de um
sistema que alimenta a corrupção, a subserviência eleitoral e, o mais grave a própria negação da política, uma
vez que assim, os eleitos deixam de ser os melhores políticos, mas os “melhores” prestadores de favores.
A atividade política deixou de ser ideológica e passou a ser uma prática comercial em que a moeda de
troca é a gratidão pelos favores prestados. Todos estão,
foram ou serão atingidos pelos vícios do atual sistema.
Se não for modificado agora, com coragem e civismo,
a política se confundirá com o mercado e a cidadania
será mercadoria, cujo preço só poderá ser pago mediante empréstimos em que a garantia será a dignidade da própria pessoa.
A Reforma Política de verdade deve ser feita para o
País, não para os políticos. Ela tem um destino certo,
o futuro do sistema representativo e a legitimidade da
democracia política. A Reforma Política deve mirar nas
futuras gerações para que as mudanças deflagradas
por ela, ainda que lentas, sejam progressivas e fomentem uma nova cultura política no Brasil.
Na verdade, o que está sendo chamado de reforma
política não passa de uma reforma do sistema eleitoral, num momento de forte questionamento e desgaste
da vida e da atuação política partidária. Outro ponto
que deve ser questionado é a unificação das eleições, o
país que está cambaleando não suporta mais os gastos
eleições a cada dois anos.
A verdadeira reforma política não se reduz a reforma do voto, dos partidos ou da representação, mas,
sim, a reforma das instituições políticas e do Estado,
criando uma nova forma de se exercer o poder e com
mecanismos de controle público do Estado. A verdadeira reforma política devia partir da necessidade da
ampliação dos espaços de participação cidadã e dos
sujeitos políticos, isso é, deveríamos estar discutindo
a democracia representativa, combinado com a democracia participativa e direta. Enfim, um novo modelo
de democracia, que reconheça as diferentes formas de
se fazer política e os seus diferentes sujeitos.
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Notas
Quase todos os municípios
estão inadimplentes com o
Tesouro Nacional

y

Jayme Modesto

A

Confederação Nacional de Municípios (CNM) aponta
que, 5.368 prefeituras
— 96,4% do total – vão
encerrar o ano com irregularidades listadas no
Cadastro Único de Convênios (Cauc), da Secretaria do Tesouro Nacional. Em nota técnica
divulgada no dia 03 de
dezembro, a instituição
diz que a lista leva em
consideração àqueles
que estão com alguma
restrição até o mês de

novembro.
Os municípios inscritos no cadastro ficam impedidos de receber
transferências
voluntárias da União.
O cadastro funciona de
forma similar à negativação do SPC (Serviço
de Proteção ao Crédito)
para pessoas físicas. As
transferências
voluntárias são aquelas para
obras e investimentos e
não incluem os repasses obrigatórios como
Fundeb e FPM (Fundo de
Participação dos Municípios).

Brasil tem maior número
absoluto de homicídios,
aponta OMS
Jayme Modesto

O

Brasil tem o maior
número absoluto
de homicídio do
mundo e, de cada 100
pessoas que são assassinadas por ano no planeta, cerca de 13 são
registrados no país. Os
dados fazem parte do
primeiro levantamento
realizado pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) sobre a violência
e que revela a dimensão
do problema em todos os
continentes.
Segundo a OMS, o
total de homicídios no
mundo chega a 475 mil.
Em números absolutos,
o Brasil é o líder no ranking, com uma estimativa de 64,3 mil homicídios
em 2012. O país é seguido
por 52 mil homicídios na
Índia, 26 mil no México, 20
mil na Colômbia, 18 mil na
Rússia e na África do Sul e

17 mil na Venezuela e nos
Estados Unidos.
Os números da OMS,
porém, são bem superiores ao que o governo brasileiro forneceu
à entidade, referente a
2012. Segundo os valores
oficiais, foram 47,1 mil homicídios naquele ano, com
uma taxa de 24,3 incidentes para cada cem mil pessoas. Mas a entidade decidiu realizar um “ajuste”,
considerando a qualidade
dos números fornecidos
pelo Brasil. A OMS considerou que os números
fornecidos pelo Ministério
da Saúde teriam de ser incrementado em cerca de
18% para estar no mesmo
nível dos registros da polícia brasileira.
Para completar, a
entidade estimou que
outros 17% de elevação
teriam de ocorrer para
cobrir o número de homicídios não registrados.

Estamos em guerra:
só nós é que não sabemos
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Salario mínimo será
de R$ 790
Jayme Modesto

O

relator do Orçamento de 2015, senador
Romero Jucá (PMDB-RR), afirmou que o
valor do salário mínimo previsto para vigorar no ano que vem será arredondado para R$
790. O estabelecido na proposta orçamentária
encaminhada pelo Executivo era de R$ 788,06.
Esse incremento, disse Jucá, terá impacto de
cerca de R$ 1,2 bilhão. “É exatamente para facilitar
a vida dos trabalhadores, das empresas e para garantir um ganho real no reajuste”, afirmou Jucá.
O número exato do salário mínimo de 2015 só
será conhecido, no entanto, com um decreto editado pela presidente Dilma Rousseff no final do ano.

Presidente eleito da UMOB
parabeniza o vereador Carlos Tito
Mural do Oeste

O

presidente eleito
da União dos Municípios do Oeste
Baiano (UMOB) e prefeito de Cotegipe, Marcelo
Mariani, participou da
sessão solene no dia 4
de dezembro na Câmara
Municipal de Barreiras e
usou a tribuna para parabenizar o presidente
reeleito, Carlos Tito, afirmando que a partir de
2015 a UMOB pretende
manter parceria com os
Legislativos da região.
Mariani disse ter presenciado um momento
histórico do Legislativo
barreirense, e ressaltou
que o presidente reeleito,
Carlos Tito, terá um futuro promissor na política

do município.
Ele disse ainda saber aceitar o resultado
de uma eleição é uma
prova de maturidade
e espírito democrático. “Os vereadores
de Barreiras estão de
parabéns por essa demonstração de amor à
democracia”, finalizou.

Aprovado o projeto que
institui o novo Código de
Processo Civil
G1

O

Senado Federal concluiu no dia 17 de dezembro a aprovação do projeto que institui o novo
Código de Processo Civil. Com a votação dos
16 destaques pendentes, o texto agora seguirá para
sanção da presidente da República. As novas regras
entrarão em vigor um ano após a publicação.
O principal objetivo do novo código é dar mais
celeridade ao julgamento de ações civis. Entre as
inovações aprovadas estão o julgamento de causas por ordem cronológica; a audiência de conciliação no início do processo para se tentar acordo
e evitar abertura de ação; a cobrança de multa
para quem entrar com muitos recursos seguidos;
e a determinação de que decisões de tribunais
superiores devem orientar casos semelhantes.
O projeto é de iniciativa do senador José Sarney,
e foi elaborado por uma comissão de juristas presidida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal,
Luiz Fux, que acompanhou a votação no plenário do
Senado no dia 16, quando foi aprovado o texto-base.
O texto já havia sido aprovado pelo Senado em
dezembro de 2010 e pela Câmara dos Deputados
em março de 2014, mas, devido às mudanças introduzidas pelos deputados federais, teve que retornar para a análise dos senadores.
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Morre o vereador de Buritirama Antônio Ferreira
Gabriela Flores / Gazeta do Oeste

foi transferido para o HO,
onde foi internado na UTI.
Devido a complicações no
quadro clínico, Ferreirinha não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.
Buritirama está de luto
pelo falecimento precoce do parlamentar. Ele
era tido como um político
exemplar, torcedor apaixonado do Vasco, homem do
povo, sempre presente em
todos os eventos promovidos tanto na sede como
zona rural, católico fervoroso, sempre sorridente e
não tinha inimigos.
Ferreirinha foi Cobrador de Ônibus, entrou na
vida política objetivando
promover melhorias no
município. Foi Tesoureiro
na administração municipal, vice-prefeito e Pre-

M

orreu no dia 15
de
dezembro,
no Hospital do
Oeste, em Barreiras, o
vereador do município de
Buritirama, Antônio Ferreira de Almeida (DEM),
conhecido como Ferreirinha, de 48 anos. Ferreira
estava internado desde o
último dia 11, após sofrer
um grave acidente automobilístico quando voltava para Buritirama, vindo
de um evento de formatura do 2º Grau na comunidade de Morrinhos, zona
rural do município.
O vereador recebeu os
primeiros atendimentos
na Maternidade Nossa
Senhora da Luz, em Buritirama, e em seguida

sidente da Câmara. Seu
papel na Casa Legislativa
foi reconhecido pelo povo,
que o escolheu como representante por quatro
legislaturas. O Prefeito de
Buritirama, Arival Viana,
lamentou a perda do amigo e decretou Luto Oficial
de três dias.
O velório foi na residência família do vereador,
em seguida no plenário
da Câmara de Vereadores
e o sepultamento foi realizado no cemitério local
no dia 16, pela parte da
tarde, pois a família esperou a chegada de alguns
familiares que moram em
outros estados.
Com o falecimento de
Ferreirinha, o cargo de
vereador está vago e naturalmente será convoca-

do o primeiro suplente da
coligação, que neste caso
é o ex-vereador e ex-vice
-prefeito, Claudionor Oliveira, mais conhecido por
Còi para assumir a vacância do cargo.
Antônio Ferreira deixará saudades, pois era
tido como uma pessoa de
boa índole e de excelente
convivência não só com os
buritiramenses, mas com
todos da região. O que se
ver hoje no município é
uma tristeza total.
*O editor do Jornal Gazeta do Oeste lamentou
profundamente a perda
do amigo. “Perdi um amigo, que para mim foi uma
referencia em Buritirama.
Além do laço parental
com a minha família”, lamentou Jayme Modesto.

Vereador Antônio de Ulisses, um líder inconteste
Gabriela Flores

O

vereador Antônio
de Ulisses é apontado como um dos
mais atuantes no biênio
2013 / 2014, com uma
ótima produção legislativa que incluem indicações, requerimentos,
moções e projetos de lei,
dentre outras. A totalização o coloca como um
dos mais eficazes entre
os 11 vereadores que
compõem o Legislativo
Municipal.
A análise das matérias mostra que Antônio de Ulisses não foi
somente um vereador
de gabinete, mas esteve
sempre presente junto
às comunidades ouvindo as demandas da
população, que foram
traduzidas em reivindicações na defesa de
obras, programas e serviços para a sede e zona
rural do município.
O vereador tem
atuado pela melhoria
de todas as áreas que
integram a administração pública municipal,
sem esquecer de também cumprir a função
fiscalizadora que é
própria do vereador acompanhar a gestão
e a aplicação dos recursos públicos. Atualmente ele é o 1º secretário da Mesa Diretora
e membro da comissão
de finanças.
Líder da colônia de
pescadores de Barreiras e um dos funda-

dores da colônia de
Riachão das Neves,
Antônio de Ulisses luta
por melhores condições de trabalho e de
vida para essas famílias que vivem exclusivamente da pesca.
A organização e fortalecimento das entidades representativas
dos pescadores são
essenciais para o processo de fortalecimento da democracia e da
construção da gestão
participativa dos recursos naturais. A Colônia
de Pecadores Z 64, em
Riachão das Neves, é
um canal social importante nesse processo.
Como órgãos de classe dos trabalhadores do
setor artesanal da pesca, cabe à Colônia dos
Pescadores a defesa
dos direitos e interesses
da categoria, em juízo

ou fora dele, dentro de
sua jurisdição.
Atualmente,
cerca de 1.200 pessoas
fazem parte da Z 64,
que engloba Angical,
Barreiras, Correntina,
Santa Rita de Cássia
e Riachão das Neves.
“Muito se falou sobre
o trabalho da Colônia,
principalmente espalharam
informações
equivocadas. A Colônia
não emite carteiras de
pescador, ela apenas
recolhe a documentação das pessoas e
envia para Salvador,
que é responsável pela
emissão das carteiras”,
explicou o vereador e
presidente da Z 64, Antônio Ulisses.
Ulisses ainda ressalta a importância da entidade, pois o sindicato
representa os associados e reivindica seus di-

reitos junto ao INSS, Ministério Público e STE.
“A Colônia está se fortalecendo e já está sendo
construído outro prédio
e já tem um terreno no
povoado de Santa Luzia
para outra construção”,
disse o vereador.
A Z 64 possui hoje
uma sala de informática para os moradores
terem acesso à internet, chamado de Tele
Centro, e um veículo
próprio. Tudo isso para
melhor atender a comunidade e integrá-la ainda mais ao mundo cada
vez mais globalizado.
O vereador Antônio de Ulisses também
foi homenageado pela
Câmara de Vereadores
de Barreiras com a Comenda 26 de Maio pelos relevantes serviços
prestados junto à comunidade de pescadores.

Em sessão solene realizada no dia 27 de
maio, o presidente da Câmara de Barreiras
vereador Carlos Tito, concedeu a Comenda
26 de Maio a Antônio Rodrigues dos Santos, o popular Antônio de Ulisses, como é
conhecido o líder dos pescadores em Barreiras e também vereador no município de
Riachão das Neves. Ulisses foi homenageado em função dos relevantes serviços prestados a comunidade barreirense.
“Fico particularmente feliz em poder
conceder a Comenda 26 de Maio para o
Antônio de Ulisses, pois reconheço o trabalho abnegado deste grande líder, especialmente por sua luta em organizar e promover a defesa dos direitos de uma classe
tão importante que é a dos nossos pescadores”, afirmou Tito.
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Berço da cultura regional, Santana completa
124 anos de emancipação política
Texto: Gabriela Flores
Fotos: Jayme Modesto

O

município de Santana comemorou,
no dia 16 de dezembro, 124 anos de existência. Desde 1890, ano
em que Santana foi elevada a categoria de cidade ao desmembrar-se do
antigo povoado de Rio das
Éguas, hoje Correntina, o
município é considerado o
berço da cultura regional,
título que o tornou conhecido por toda região pelo
seu grande desenvolvimento econômico, social
e, principalmente, educacional e cultural, tendo
como referencia o Colégio
Educandário Santanese,
comandado pelo religioso
Monsenhor Félix (in memoriam). Santana passou
por diversas mudanças e
evoluções, porém ainda
apresenta vários desafios
que tem que superar nos
próximos anos.
Santana é uma cidade
de gente simples e trabalhadora, composta por
uma população estimada
em 28.900 habitantes e
possui uma área de 2006,
97 km². Tem uma pecuária
forte e a base de sua economia é a agricultura de
subsistência. Cidade predominantemente urbana,
sendo que apenas 35%
dos habitantes do município residem na zona rural.
O município de Santana foi por muito tempo o
centro do comércio de regional, sendo outro pilar
de sua economia e base

da atividade econômica do município, possui
uma grande feira ao ar
livre, se destacando entre as maiores da região.
É cortada pela BA-172,
que liga a BR-242 a Santa
Maria, São Felix do Coribe e Bom Jesus da Lapa.
Cheia de tradições religiosas, possui a Igreja
Matriz de Nossa Senha
Sant’anna, um dos cartões postais da cidade,
que fica situada em um
lugar de destaque por
onde o centro do município cresceu a sua volta.
Santana também é palco
de um dos famosos carnavais fora de época do
estado, a “Sanfolia”, que
reúne nos três dias de
festa, milhares de pessoas de todo país.
Mesmo com alguns
problemas a serem superados, a população santanense, em sua grande
maioria, é feliz e orgulhosa de sua cidade, composta por pessoas acolhedoras e simpáticas.
As comemorações dos
124 anos de Santana foram realizadas na Praça
de Eventos Léo Braga,
onde aconteceram apresentações musicais com
o grupo “Tio Lau” e alunos da Casa da Cultura.
Houve também aferição
de pressão, orientações
sobre saúde, momento da
beleza e danças com monitores e alunos do CRAS.
O prefeito Wilson Neves, acompanhado de
sua equipe de governo,

do vice-prefeito José do
Nascimento e dos vereadores José Angélico, Zé
Maria e Sônia Maciel, lideranças comunitárias e
populares estiveram presentes na Igreja Matriz
Nossa Senhora Santana
onde aconteceu a missa
em Ação de Graças.
Após a missa, o prefeito Wilson Neves entregou
50 casas populares no
Bairro Alto da Vitória, que
fazem parte do Programa
Minha Casa Minha Vida.
Em seu discurso o prefeito anunciou a construções de mais 40 unidades
habitacionais, que serão
entregues em breve e
com projeto para edificação de mais 120.

GESTÃO
MUNICIPAL

Apesar das dificuldades financeiras encontradas pelo município, a
atual administração municipal não tem poupado
esforços no sentindo de
dotar a cidade de uma
melhor
infraestrutura.
Está sendo executado nos
Bairros Alto de Santana

e São João as pavimentações em paralelepípedos das ruas Bahia I e II.
Também a empresa DSL
retomou os trabalhos da
construção da ciclovia na
BA-172 no sentido trevo/ subestação, que terá
1.800 metros de extensão.
Ainda em parceria com o
Ministério da Saúde, a Prefeitura Municipal está construindo nos Bairros Alto da
Vitória e Alto de Santana
duas Unidades Básicas de
Saúde (UBS). As edificações
estão bem adiantadas.
A Prefeitura de Santana, em parceria com
o Governo Federal, está
também executando na
comunidade do Cipó a
construção de uma quadra
poliesportiva. Apesar de
uma breve paralização por
conta de entraves burocráticos, a obra segue em andamento e em breve será
entregue a comunidade.
Retomada da obra de
construção de uma creche
no bairro São João que estava paralisada por conta
de entraves burocráticos.
A Construtora MM, retomou os serviços e em
breve mais uma obra será
entregue a população.

CANAIS DE COMUNICAÇÃO
Diretoria de Comunicação
77-8103.4834 / 9900.8411/ 9133.1145
cleristonfrota@uol.com.br
Superintendência de Comunicação
77 3484.2149 / 3484.2148/ 99115455/ 81646996
sanclerqueiroz@uol.com.br
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Cantinas escolares aumentam
os riscos da obesidade infantil
Karen Izabela, 10 anos
Estudante do Fundamental - 2 da Escola
Jardim Imperial

to da inclusão de alimentos
industrializados em comparação ao consumo de alimentos naturais, como é o
caso das frutas e vegetais.
Por que as escolas não colocam lanches naturais e integrais por um preço baixo?
Será que é necessário que
as crianças fiquem acima do
peso só porque as escolas
não querem mudar os hábitos alimentares?
Todos nós sabemos que um
lanche escolar saudável encontram resistência e uma
grande dificuldade na alimentação infantil. É difícil
para a mãe unir praticidade
com qualidade e é difícil a
criança aceitar o que os pais
escolhem. Muitas vezes o
prático não é o mais saudável. Os lanches industrializados e frituras são os que
as crianças mais adoram, por
isso esses alimentos passam
a ser consumidos com mais
frequência. Hoje nós encontramos um grande crescimento da obesidade infantil.
E com certeza a alimentação
escolar influência muitos
nesses dados.

A

s escolas de modo geral estão contribuindo
com o aumento dos
riscos das crianças desenvolverem a obesidade, como?
Vendendo comidas com alto
teor de gordura e açúcar,
além de aumentarem os preços dos produtos sem que
os estudantes percebam e
muitos são penalizados com
isso, já que nem todos os alunos têm condições de acompanhar os preços.
As cantinas escolares são
espaços no qual é possível
observar, em geral, a comercialização de alimentos
industrializados e de frituras, com alto teor calórico.
O consumo rotineiro desses
alimentos pode contribuir
para o desequilíbrio da dieta
e para o aumento de doenças ligadas à alimentação,
como a obesidade, diabetes,
doenças cardiovasculares e
outras.
Além disso, o valor nutritivo
das refeições fica comprometido quando há o aumen-

Academia Conde Koma finaliza 2014 com troca de faixas
Texto: Gabriela Flores
Fotos: Jayme Modesto

“

O Judô não é somente
uma arma de autodefesa, ou puramente um
esporte para ganhar competições, mas também uma
forma de vida”. Com essa filosofia, Danylo Cordeiro de Oliveira, ou simplesmente Sensei
Danylo, passa as doutrinas do
Judô a seus alunos da academia Conde Koma, comandada
pelo professor Marcão.
O exame de troca de faixas, que acontece uma vez
ao ano, fechou 2014 graduando os alunos, que se
dedicaram ao esporte, a um
nível acima, ficando mais
perto da faixa mais desejada,
a preta. O objetivo do exame
é avaliar o aprendizado, bem
como a evolução do aluno
como atleta e cidadão.
“São oito faixas coloridas
até chegar à faixa preta, que
requer muita dedicação e
disciplina. Vale ressaltar que
alunos indisciplinados no dia
a dia ou na escola com seus
professores, como em casa
com seus pais, serão advertidos sobre suas condutas,
ficando inclusive, se não
houver melhoras no com-

portamento, fora do exame
anual”, declarou o Sensei.
Para Danylo, o praticante do Judô não pode
ser apenas um competidor,
mas necessita absorver o
conteúdo filosófico da arte
e utilizá-lo na prática como
judoca. Deve entender que,
seguir o caminho da suavidade é aprender a aceitar
com naturalidade os fatores
que facilitam e dificultam
nossas vidas.
“Todo judoca tem introduzido no seu íntimo os
completos ensinamentos
do Judô, sua forma de viver
é diferente, seja pela autoconfiança que transpira em
sua alma, seja pelo respeito
que dispensa às pessoas, ou
mesmo pela naturalidade de
aceitar que a vitória e derrota são unicamente consequências de suas reais condições”, disse Danylo.
A academia Conde
Koma é recente em Barreiras. Com apenas um ano de
funcionamento, a escola de
Judô mostra força na arte
de formar ótimos esportistas e cidadãos. Atualmente,
a academia conta com turmas infantis e adultas.

Prefeito Marcelo Mariani é
eleito novo presidente da UMOB
Texto: Gabriela Flores

O

s prefeitos que compõem a União dos Municípios do Oeste da Bahia (UMOB) elegeram o
prefeito de Cotegipe, Marcelo Mariani, como
o novo presidente da entidade. Mariani comandará a
UMOB no próximo biênio de 2015-2016.
Logo após a reunião itinerante aberta em São Desidério, os prefeitos se reuniram em uma sala fechada e lá ficaram por mais de uma hora para a votação.
O prefeito Antonio Henrique discursou mais cedo e
pediu a reeleição de Humberto Santa Cruz, mas o
prefeito de Luís Eduardo Magalhães fez um apelo ao
consenso edisse que retirava seu nome e pediu aos
prefeitos que elegessem Tonhão.
Já passava da meia-noite quando os 14 prefeitos
presentes chegaram a um consenso e anunciaram
Marcelo Mariani, prefeito de Cotegipe, como o novo
presidente da UMOB. Mariani obteve 10 votos, contra 4 votos, que foram dados ao prefeito de Barreiras, Antonio Henrique.
“Foi um processo democrático, transparente, dos
14 prefeitos presentes na reunião. Eu tive o voto de
10, portanto, fui eleito de forma legítima e nos próximos dois anos estarei à frente da UMOB, trabalhando
por todos os municípios filiados a entidade”, disse
Marcelo Mariani em entrevista ao Gazeta do Oeste.
Mariani considerou um equívoco alguns prefeitos afirmarem que vão se desligar da UMOB depois
da sua vitória. “Respeito à posição de qualquer um,
mas acho uma postura totalmente equivocada. Eu
soube respeitar quando eles foram eleitos, inclusive
com o meu voto. A UMOB é uma entidade que deve
se voltar sempre para atender as reivindicações dos
prefeitos e dos municípios do Oeste baiano, e não
se prender apenas a questões eleitorais. É preciso
entender que a UMOB é uma representação suprapartidária, e que todos que fazer parte, tem direito
de votar e ser votado. Não pode haver discriminação
entre grandes e pequenos”, declarou ele.
Já o prefeito de São Desidério, Demir Barbosa, foi
escolhido vice-presidente da UMOB. Demir assumiu
o compromisso de se empenhar para que a UMOB
continue forte e unida.
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Vereadores de Riachão avaliam trabalho do biênio

Jayme Modesto e Gabriela Flores

O

s vereadores da Câmara de Riachão das
Neves, são unânimes
ao avaliar o biênio 2013 2014, sobretudo o ano de
2014 e acreditam que o saldo foi bastante positivo.
O Jornal Gazeta procurou os 11 parlamentares e
muitos fizeram questão de
destacar a aprovação de
seus projetos e indicações,
além de acompanharem o
trabalho do executivo municipal. Para os vereadores,
esta foi uma legislatura que
vai marcar a história do Le-

gislativo de Riachoense.
Segundo o presidente da
Casa, vereador Moab Nascimento, a sensação é de dever cumprido. “Sempre tem
algo a mais a se fazer. Até
na vida nunca conseguimos
cumprir tudo aquilo que é
necessário. O que nós fizemos, fizemos com eficiência e eficácia”, disse. Ele
destacou que fez mais pela
Casa do que foi realizado
nos últimos anos.
Ao fazerem uma autoanálise, todos dizem que produziram muito, dariam nota
8 para si mesmos.

Elizaldo Coité (PV)

Dr. Brancildes Júnior (PTC)

Em seu primeiro mandato como vereador, considera todos
os projetos e indicações de sua autoria de extrema importância e relevância, pois foram feitos pensando na melhoria de
Riachão das Neves. “Este ano foi bastante positivo, pois trabalhei intensamente em prol do povo riachoense”, disse Elizaldo.

Exercendo seu primeiro mandato na Câmara Municipal de Riachão
das Neves, Dr. Brancildes Jr abdicou de seu salário como vereador, pelo
fato de ser um médico conceituado e não precisar desse numerário.
Brancildes entrou para a política com o objetivo de ajudar o povo, a
exemplo dos moradores do São José. Ele considera seu maior trabalho
da Casa Legislativa a revitalização do projeto de tratamento de água
naquela comunidade. A obra já está 90% concluída e em pouco tempo
os moradores poderão ter acesso à água tratada. “Sou o único vereador
da Bahia que abdicou do salário de vereador e me orgulho disso. Este
ano foi de muito aprendizado. Pude entender um pouco mais de como
a política funciona, mas o trabalho continua focado em beneficiar a
população”, declarou. Dr. Brancildes assumirá a presidência do Legislativo Municipal a partir de 1º de janeiro.

Fábio Dias dos Santos (PC do B)
Exercendo seu primeiro mandado na Casa Legislativa,
o vereador Fábio Dias considera seus principais projetos
que foram elaborados pensando na juventude de Riachão
das Neves. “2014 foi muito positivo para mim, foi um ano
de muito aprendizado. Espero no próximo ano adquirir mais
experiência”, declarou Dias.

Moab Nascimento
O presidente da Câmara de Riachão das Neves, Moab Nascimento faz um balanço positivo dos seus dois anos de mandato. A gestão dele a frente do Legislativo se encerou no dia 12
de dezembro, quando foi realizada na última sessão ordinária
do ano a votação da nova Mesa Diretora, que será comandada
pelo vereador Dr. Brancildes Jr no próximo biênio 2015 - 2016.
Moab autoavaliou a sua gestão, apresentou números relacionados à tramitação de projetos e falou da relação entre o
Legislativo e Executivo. “O Legislativo tem que ser independente, receber o projeto e avaliar, de maneira que ele possa
dar suporte à população, porque é dinheiro público que está
em jogo, fizemos a nossa parte”, afirmou.

Antônio Ulisses
Em seu primeiro mandato, o vereador Antônio Rodrigues
dos Santos, o popular Antônio de Ulisses, como é conhecido
o líder dos pescadores em Barreiras e também vereador em
Riachão das Neves. Ele acredita que seu principal trabalho na
Casa Legislativa a luta pelos direitos dos pescadores, principalmente os associados a Colônia Z-64, na qual é presidente.

Em seu 3º mandato, o vereador apresentou diversos projetos com o foco na melhoria de vida dos moradores Riachão das
Neves, dentre eles o projeto que inclui na merenda escolar a rapadura. “Faço um balanço positivo deste biênio. Posso dizer que
80% do que planejei fazer, foi feito em prol do povo”, disse ele.

Em seu primeiro mandato na Casa Legislativa, Manoel
Messias é autor de vários projetos que visão o bem estar da
população de Riachão. “Tivemos muitas dificuldades ao longo
do ano, mas mesmo assim posso considerar que 2014 teve um
saldo positivo. Fiz um trabalho satisfatório”, afirmou Manoel.

Adalberto Rodrigues dos Santos (PT do B)
Nego da Burra está em seu primeiro mandato como
vereador e um de seus principais projeto foi sobre a pavimentação do Bairro São Francisco e Santa Rosa. Adalberto
nunca faltou a uma sessão e tem orgulho dessa dedicação.
“Este ano foi mais do que positivo. Nunca faltei uma sessão
e nunca virei às costas para o povo”, afirmou.

Elias Borges Magalhães (Solidariedade)
João José de Souza (PSL)

Manoel Messias da Cunha (PT)

Em seu primeiro mandato no Legislativo de Riachão das
Neves, Elias considera a Lei do Silêncio, que foi de sua autoria,
a mais importante neste biênio como vereador. “Este 2014 foi
bastante positivo e de muito aprendizado. Parto para o próximo ano focado ainda mais em lutar em prol do povo”, disse ele.

Carlindo Munis de Souza (PDT)
Ocupando uma cadeira no Legislativo Municipal pela primeira
vez, Carlindo considera como seus principais projetos a instalação
do Posto de Saúde em Canudos, a construção ponte para Pintor,
entre outros. “Aprendi muito nesses dois anos e vou continuar
aprendendo. Só assim poderei ajudar o povo riachoense”, declarou.

Maria do Socorro (PSD)
Ocupando uma cadeira no Legislativo Municipal pela primeira
vez, Carlindo considera como seus principais projetos a instalação
do Posto de Saúde em Canudos, a construção ponte para Pintor,
entre outros. “Aprendi muito nesses dois anos e vou continuar
aprendendo. Só assim poderei ajudar o povo riachoense”, declarou.
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Karlúcia Macedo faz balanço positivo do biênio 2013-2014
Jayme Modesto

E

ncerrando o segundo ano do seu
primeiro mandato
como legisladora, a vereadora Karlúcia Macedo tem
demonstrado que é uma
mulher forte, atuante, que
se destaca na política barreirense e, diz que, se pensarmos positivo tudo dará
certo e que luta por aquilo
que acredita. Em Barreiras, tem o reconhecimento de seu trabalho junto à
população, um reflexo de
quem faz política com seriedade, dedicação e atenção ao povo que a elegeu.
Karlúcia é uma vereadora com posicionamento firme e atuante. Sua
receptividade, atenção,
sensibilidade e o carinho
com que atende a todos é
o diferencial de uma parlamentar que tem como
propósito trabalhar pelo
desenvolvimento e a melhoria na qualidade de
vida dos barreirenses.

São por essas e outras
ações que a vereadora tem
o reconhecimento da população barreirense, ela
acredita que irá continuar
na vida pública e que todos podem contar sempre
com sua dedicação.
“Como representante
do povo tenho deveres, direitos e limitações próprios
da minha função, mas a
minha missão de parlamentar é trabalhar pelo

bem da comunidade que
represento. Buscar o bem
da comunidade é buscar o
bem comum, de todos os
cidadãos e das instituições
públicas e privadas. Daí a
necessidade do desenvolvimento de uma consciência política cada vez mais
apurada e aguçada, pronta
para absorver as demandas da sociedade onde
possamos construir uma
cidade melhor para todos”,

declarou a vereadora.
Com este perfil Karlúcia se credencia pelos
seus relevantes serviços
prestados como uma das
melhores opções, de sobremodo, consagrar-se na
vida pública da Bahia.
Durante o primeiro biênio de seu mandato, Karlúcia foi autora de projetos
de lei que foram aprovados, a exemplo do que institui no Calendário Oficial

de eventos do Município a
“Semana do Livro”; o que
criou o programa educativo “Pequeno Agricultor”
nas escolas da Zona Rural;
o que instituiu a medalha
Rui Barbosa para ser conferida a alunos destaques
da rede Municipal de ensino; e o Programa de Assistência Médica e Psicológica aos professores da
rede pública do município
de Barreiras para evitar a
“Síndrome de Bornout”.
Várias indicações foram feitas pela a parlamentar. Karlúcia Macedo
indicou que fosse construída a ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO AMORIM no
Bairro Vila Amorim; Solicitação para colocar lixeira
seletivas em todos os órgãos públicos municipais;
a construção de um velório
municipal nas proximidades de Barreirinhas, São
Pedro, Vila Rica, Vila Amorim, Vila dos Funcionários,
Vila dos Soldados e todos

os bairros circunvizinhos;
uma linha de ônibus circular para atendimento à
localidade do Cantinho do
Senhor dos Aflitos e Barroca até a sede do município
de Barreiras; Colocação de
placas de orientação no
trânsito de Barreiras; construção uma escola de educação infantil no Povoado
Barrocão de Cima. Além de
outras 84 indicações que
foram feitas pela vereadora Karlúcia Macedo no decorrer desses dois anos.
Como 1ª secretária da
Mesa Diretora da Câmara no
biênio de 2013 – 2014, Karlúcia Macedo fez parte da
construção dos projetos que
dispõem sobre a implantação da TV Câmara e da Rádio
Câmara do Poder Legislativo
Municipal de Barreiras e
autorização para a Câmara
Municipal de Barreiras firmar contrato de prestação
de serviços financeiros e
outros avanços com a Caixa
Econômica Federal.

Karlúcia Macedo concede Título de Cidadão Barreirense a duas personalidades
A Câmara Municipal de Barreiras aprovou em sessão ordinária a concessão de título de "Cidadão
Barreirense" a Aldo José Souza Santos e Iwaho Ioshino, proposição da vereadora Karlucia Macedo.
Jayme Modesto

A

Câmara Municipal de Barreiras aprovou
em sessão ordinária
a concessão de título
de “Cidadão Barreirense”, aos senhores Aldo
José de Souza Santos
e Iwaho Ioshino. Os
projetos de autoria da
vereadora Karlucia Macedo foram aprovados
por unanimidade pelos
seus pares. A entrega
dos títulos ocorreu em
sessão solene realizada 03 de dezembro de
2014, no plenário da
Câmara Municipal.
Aldo e Iwaho receberam as indicações
por suas contribuições no desenvolvimento da cidade de
Barreiras. Ambos chegaram aqui apenas
com sonhos e, com um
visão empreendedora,
conseguiram sucesso
pessoal e profissional.
Suas histórias de vida,
a dedicação, humildade e o amor que têm
por essa terra, foram
essenciais para Karlúcia reconhecê-los
como legítimos cidadãos barreirenses.

ALDO JOSÉ DE SOUZA SANTOS
Nascido em Camamu, baixa sul da Bahia, partiu para
Barreiras aos 20 anos de idade para tentar a sorte no Oeste
baiano. Chegando a Barreiras, no dia 02 de junho de 1994,
as 12: 30 numa quarta-feira, portando, além das malas
três projetos pessoais e uma enorme força de vontade para
vencer na vida, Aldo não acostumado ao sol escaldante do
Oeste, ainda com os resquícios do clima tropical, foi conhecer as águas claras do Rio de Ondas e, pós tomar banho em
suas águas, nunca mais voltou para sua terra natal.
Após 45 dias, sem arrumar emprego, foi trabalhar
como mascate, colocando barraca de roupa nas feiras das
cidades vizinhas nos finais de semana. Dia 05 de agosto
de 1994, através de uma vizinha, amiga de Drª Viviane,
esposa do Dr. José Luís Pessoas Cardoso, conseguiu emprego na TV Oeste, ficando lá por mais de um ano, quando
então saiu para trabalhar no Bradesco na área de seguros
e previdência privada. Depois do Bradesco passou por lojas da cidade, vendeu títulos e teve outras atividades.
Em 1995 começou a organizar excursões, culminando
na criação da ALDOTUR VIAGENS E TURISMO, hoje conhecido como Aldotur. Em 1999 começou a trabalhar em
prefeituras, como técnico contábil, no qual passou 14 anos
atuando na região. Durante todo este tempo nunca deixou
de organizar excursões, passeios e viagens pelo país, ficando conhecido e respeitado em toda região oeste e em diversas cidades do país. Por esse respeito e contribuição no
desenvolvimento da cidade é que fez a vereadora Karlúcia
indica-lo a receber o Título de Cidadão Barreirense.

IWAHO IOSHINO
Com 34 anos, Iwaho Ioshino deixou a cidade de Apucarana Paraná e seguiu rumo ao Oeste Baiano com apenas
uma caixa de ferramenta na mala e um grande sonho: dar
uma vida melhor a sua família.
Chegou a Barreiras no dia 07 de abril de 1985 visando
o grande potencial de crescimento que a região promovia.
A cidade era pequena e as ruas não possuíam asfalto, tampouco grandes comércios e supermercados.
Abriu sua primeira Auto Eletrica na Rua Rui Barbosa no dia 10
de maio de 1985, em uma sala alugada de apenas 12 metros e após
8 anos, trabalhou arduamente em consertos de automóveis e im-

plementos agrícolas. Com a ajuda da esposa, Aparecida Ioshino,
conseguiu comprar a primeira
loja na Avenida Aylon Macedo
que estar aberta até hoje.
Ioshino e sua esposa acompanharam todo o desenvolvimento e crescimento de cidade
e se sentem realizados ao relembrar de como a cidade era e
como ela está atualmente.
Todo o seu sucesso é fruto
de muita dedicação, honestidade e simplicidade no seu trabalho e se deve ao companheirismo da sua esposa e ao povo
baiano que desde os o acolheu.
Hoje, aos 63 anos, continua
trabalhando e todo seu esforço
conseguiu dar educação e uma
vida melhor aos seus três filhos, Refaella, Leonardo e Lyncoin e a esposa aparecida.
Ioshino é um exemplo de
que dedicação, superação,
disciplina e humildade levam
qualquer pessoa ao sucesso
pessoal e profissional, por
isso Karlúcia Macedo o escolheu para receber a honraria.
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Câmaras de Vereadores do Oeste renovam
suas diretorias para o biênio 2015 / 2016
Interferência do Poder Executivo, denúncia de compra de voto e ações judiciais, traição política e disputa acirrada
marcaram as eleições para renovação das mesas diretoras das Câmaras de Vereadores.
Texto e Fotos: Jayme Modesto

A

s Câmaras de Vereadores da região
estão com novas diretorias, os 34
municípios do Oeste já elegeram
novos presidentes para biênio 2015 /
2016. As articulações entre situação e
oposição se intensificam durante todo o
mês de novembro, com vistas à renovação
das mesas diretoras dos Legislativos municipais, com algumas exceções a exemplo de Correntina, Jaborandi e Coribe.
Em quase a totalidade dos municípios da
região já se conhece os nomes dos próximos
componentes das mesas diretoras dos legislativos, que ficarão no cargo por dois anos.
A Mesa é composta pelo presidente,
vice-presidente, 1º e 2º secretários. Nos
bastidores aliados dos prefeitos e oposição se articulam para tentar assumir o
comando dos legislativos. Em alguns municípios não saiu como planejado, para
compor e conseguir vencer, muitas vezes
vereadores abram mão da disputa para
outro colega, o que vai alterando tudo que
vinha sendo alinhavado entre eles.
Apesar das articulações, as eleições da Mesa Diretora das Câmaras tiveram surpresas e mudanças drásticas
nos dias de votação, mas não deixaram
de ser um momento de exercício pleno
da democracia.
Em alguns municípios, as eleições
foram marcadas por denúncia de compra de votos e interferências do Poder
Executivo, ações judiciais, traições
políticas e disputas acirradas. Houve
municípios que fizeram mudanças na
Lei Orgânica e no Regimento Interno
inserindo dispositivos para a reeleição
do presidente, havendo até a antecipação nas datas da eleição.
O certo é que não existe uma forma
pronta para que não fique resquício, desentendimentos e arestas a serem aparadas no decorrer dos próximos dois anos.
Barreiras abriu o caminho, sendo um
dos primeiros municípios a realizar a eleição, que aconteceu no dia 04 de dezembro.
Conheça alguns dos novos presidentes:

BARREIRAS - CARLOS TITO

COTEGIPE - VALDECIO CHAVES

SANTA MARIA - DOMINGOS CARDOSO

BREJOLÂNDIA - LINDOMAR PEREIRA

CRISTÓPOLIS - OSCARINO VIEIRA

SANTANA - JOSÉ ANGÉLICO

BURITIRAMA - ALAN MACHADO

FORMOSA - HERMINIO DOS REIS

SÃO DESIDÉRIO - ANTENOR BARBOSA

CANÁPOLIS-ALVINODEOLIVEIRAALVES

LEM - ELTON ALVES

SERRA DOURADA - JEOVÁ JR

ANGICAL - ANTÔNIO CARLOS

CATOLÂNDIA - JUSIMAR DE OLIVEIRA

WANDERLEY - FERNANDA SÁ TELES

TABOCAS - LINDIOMAR FARIAS

BAIANÓPOLIS - GILVANI FEBRÔNIO

CORIBE - COSME ROCHA

RIACHÃO - BRANCILDES JR

MUQUÉM - OSMAR GASPAR
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Câmara de Barreiras homenageia 42 personalidades com Título de Cidadão
Texto Jayme Modesto
Fotos: J. Modesto e Gabriela Flores

A

Câmara Municipal
de Barreiras homenageou no dia 03
de dezembro, com o título
de “Cidadão Barreirense”,
42 personalidades que
têm se destacado no município. Com o plenário
da Casa completamente lotado e um clima de
confraternização, os homenageados foram: empresários, autoridades,
profissionais liberais, representantes de entidades, entre outras.
Consta do Regimento Interno da Casa, as
honrarias possíveis de
serem concedidas pelo
Poder Legislativo Municipal, entre elas o Título
de Cidadão Barreirense,
que é oferecido a perso-

nalidades nacionais ou
estrangeiras, radicadas
ou vinculadas no país,
comprovadamente merecedoras e com relevantes serviços prestados
ao município. Através de
Projeto de Decreto Legislativo sobescrito pelos
vereadores, conforme os

Artigos 189 e 190 do referido regimento.
Um dos destaques das
homenagens este ano foi
o reconhecimento, por
parte dos vereadores, de
pessoas simples e humilde da sociedade que
fazem um trabalho social
e vivem no anonimato, a

exemplo da Irmã Sabina
e Dona Zefa, homenageadas pelos vereadores Gilson Rodrigues e Hipólito
de Deus respectivamente.
Além disso, outros
cidadãos também tiveram o reconhecimento
da Câmara Municipal de
Barreiras, pessoas que

nasceram em outro município, mas que contribuem de alguma maneira
para o desenvolvimento e
o crescimento da cidade.
A sessão solene foi presidida pelo presidente da
Câmara, o vereador Carlos
Tito, e com a presença de
todos os 19 vereadores,
que compõem o legislativo
municipal, a sessão contou
ainda com a presença do
prefeito de Barreiras, Antonio Henrique, e de São Desiderio, Demir Barbosa.
Antonio Henrique reconheceu a importância do evento promovido
pela Câmara Municipal,
em homenagear pessoas
que se destacam na sociedade pelos relevantes
serviços prestados nas
suas especificas áreas
de atuação. “Este é um

novo nascimento para os
homenageados através
do reconhecimento da
Câmara de Vereadores,
mas não podemos esquecer-nos de tantos outros
anônimos, que também
têm contribuído para o
desenvolvimento do nosso município”, disse ele.
O presidente da Casa
destacou que o título de
“Cidadão Barreirense” é um
Projeto de Lei votado e que
reconhece os bem feitos de
alguns cidadãos. “O título
já é uma tradição de muitos
anos promovido pela Câmara Municipal. Desde então, diversas pessoas vêm
sendo reconhecidas pelas
suas ações e contribuições
para o município, o que
tem, de fato, feito Barreiras
caminhar para o progresso”, afirmou Carlos Tito.

Marizete Bispo de Azevedo

Paulo Roberto de Sena Rosa

José Bispo Belém

Conhecido como Zé Maresia, é natural de Angical (BA),
aos nove anos foi mora com os pais na Santa Custodia na fazenda de Antônio Balbino de Carvalho, onde viveu 12 anos.
Aos 21 anos deixou a fazenda com seus pais e veio mora em
Barreiras com objetivo de buscar melhoria de vida. Casou-se
com a senhora Idália Rocha Belém e constituíram um estabelecimento de vendas de cereais e bebidas. Durante este período no ramo de bebidas, destacou-se como o primeiro concessionário de cervejaria Antarctica de Barreiras e região,
bem como colaborou com o desenvolvimento econômico e
social do município, seja através das centenas de emprego
que gerou na comunidade barreirense ou contribuindo para
as promoções de grandes eventos municipais e regionais.
Após ser batizado na igreja evangeliza, trocou o ramo de bebida, tornando-se um agropecuarista renomado.

Natural de Independência (CE), filho Manoel Vieira Rosa
e Maria de Sena Rosa (in memoriam), casada com a senhora
Teresinha do nascimento Rosa com a qual tem uma filha,
comerciário do ramo farmacêutica há 30 anos, em especial
na Rede de Farmácia Menor Preço da Bahia. Chegou a Barreiras em 1984, no inicio da chegada dos sulistas à região,
sentiu-se acolhido por todos, o que lhe motivou a trabalhar
diuturnamente em prol do atendimento de seus clientes adquirindo respeito e afetividades de tornando-se o popular
Paulo da farmácia. Sempre estreitou o laço entre o médico e
o paciente com respeito e dedicação. Participou da diretoria
da APAE, bem como, da vida ativa da cidade sendo parceiro
e um dos reivindicadores, junto às autoridades, em prol da
comunidade.

Conhecido como Zé Maresia, é natural de Angical (BA),
aos nove anos foi mora com os pais na Santa Custodia na fazenda de Antônio Balbino de Carvalho, onde viveu 12 anos.
Aos 21 anos deixou a fazenda com seus pais e veio mora em
Barreiras com objetivo de buscar melhoria de vida. Casouse com a senhora Idália Rocha Belém e constituíram um
estabelecimento de vendas de cereais e bebidas. Durante
este período no ramo de bebidas, destacou-se como o primeiro concessionário de cervejaria Antarctica de Barreiras
e região, bem como colaborou com o desenvolvimento econômico e social do município, seja através das centenas de
emprego que gerou na comunidade barreirense ou contribuindo para as promoções de grandes eventos municipais e
regionais. Após ser batizado na igreja evangeliza, trocou o
ramo de bebida, tornando-se um agropecuarista renomado.

Nivaldo Evangelista Neves

Manoel Rodrigues de Santana

Maria de Lourdes da Costa

Nasceu em Palmeiras (BA), em 1959, cursou magistério
no Colégio Estadual Nilde Monteiro Xavier em 1984, foi eleito o vereador mais jovem e mais votado daquele município.
Chegou a Barreiras em 1989, onde juntamente com seu sócio, Antônio Fernando, fundou a Avícola Barreiras (Frango de
Ouro), graduou-se em administração em 2008 pela Unyahna,
em 1992, já aqui em Barreiras, encontrou Gilvanete Numes
Pereira, sua companheira com a qual vive até hoje, pai de
dois filhos biólogos e quatro de criação.

Nasceu em Ibitiara (BA), empresário, filho de Catulino
Rodrigues Santana e Nelsina dos Santos Santana, chegou
a Barreiras no ano de 1970. Durante sua infância e adolescência trabalhou ao lado do pai no açougue, após concluir
os estudos dedicou sua vida ao ramo comercial. Em 1981,
investiu em seu primeiro negócio, a Frigo Frios, tornando-se
um grande empresário e representante comercial de frios e
laticínios na região Oeste, seja varejista ou atacadista. O prêmio foi entregue a sua irmã Carlete Rodrigues de Santana.

Nasceu na cidade de Ipojuca, zona rural de Escada
(PE), comerciante, filha de Antônio Francisco da Costa
e Santina, casou-se com o senhor Álvaro Xavier Sampaio, com quem tem seis filhos. Após viver em Serra Talhada 49 anos, no ano de 1965 escolheu Barreiras para
viver com sua família e consolidou seu comércio no município. Dona Maria de Lourdes é a progenitora de Dr.
Marcelo Sampaio e Júnior Sampaio.
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Valdi Jonher Zorzo

Victor Porto dos Reis

Alberto José Danielli

Nascido em Guarani das Missões (RS), filho de Adelino Zorzo e de Marcolina Johner Zorzo, Valdi Zorzo chegou a Barreiras
em 1984. É casado com Nair Terezinha Zorzo, pai de três filhos
– Sandra, Geovani e Simone – e tem cinco netos – Gabriela,
Fernanda, Lara, Henrique e Arthur. Valdi idealizou e fundou a
empresa Sorveteria Zorzo e, atualmente, vem trabalhando no
ramo de laticínios, produzindo e comercializando bebida láctea,
iogurtes, leite e manteiga. Por ter contribuído, sobremaneira,
para o crescimento de Barreiras e pelos relevantes serviços
prestados ao município, foi agraciado com o Título de Cidadão
Barreirense, que foi entregue ao seu filho Geovani Zorzo.

Nasceu em Catolândia (BA) e mora em Barreiras há 52
anos. Veio ainda criança na companhia de seus pais e irmãos
em busca de melhoria educacional e profissional. Formado
em Assistente Administrativo pela Fundação Custódia Rocha
de Carvalho, entrou para o ramo de transportes, sendo gerente
da Ramos Transportes durante 12 anos. Em 1990, foi convidado para ser da Transcondor, na qual permaneceu por 13 anos
e ficou conhecido pelo nome de “Neto da Transcondor”. Casado com Pires Lêda Ramos dos Reis, com quem tem três filhos,
ingressou na política em 2000, onde conseguiu a primeira suplência na Câmara de Vereadores. Atualmente é empresário e
administrador da empresa Neto Transportes, que é responsável por levar mercadorias a todo o Oeste da Bahia.

Natural de Passo de Fundo (RS), começou trabalhar aos 16
anos na cervejaria Brahma na cidade natal, no ano 1986 decidiu empreender novos horizontes e escolheu Barreiras como
sua segunda naturalidade, mudando-se com a esposa e dois
filhos, assumindo o controle da distribuidora de bebidas Skol
permanecendo como sócio até outubro de 2006. Pelo destaque na empresa, tornou-se conhecido com Alberto da Skol.
Foi homenageado com o Título de Cidadão Barreirense pelos
relevantes serviços prestados ao município.

Dr. Assis Jaques Guterres
Mestra Kelli Consuêlo Almeida de Lima
Nasceu em Pombal (PB), filha de Carlos José de Almeida e
Jacirami Lima de Almeida, ambos comerciantes. Desde 1976
mora em Barreiras, cidade que foi o berço da sua formação
escolar e construção familiar. É casada com Itarajú Queiroz
Santos com quem tem três filhos. Cursou Pedagogia na UNEB
é Mestra em Educação pela Universidade de Internacional de
Lisboa e pela Universidade de Brasília. Atualmente, é doutoranda da área de Gestão e Políticas Públicas da Educação Superior pela Universidade de Barreiras. Sua produção acadêmica conta com a publicação de um livro – “Eu avalio, Tu avalias,
Nós autoavaliamos”. Além do livro, publicou capítulos de livros
e artigos em revistas de eventos acadêmicos-científicos.

Dr. Antístenes Benvindo Rosal

Natural de Quaraí (RS), sempre foi considerado um filho
exemplar, marido dedicado e um pai zeloso dos sete filhos.
Especialista em Clínica e Cirurgia Geral pela Universidade
Federal Santa Maria, chegou a Barreiras em 1998, onde presta relevantes serviços no município na área médica, o que lhe
credenciou para receber o Título de Cidadão Barreirense.

Natural de Bom Jesus (PI), é graduado em Direito pela
UFCE, especialista em Direito Processual Penal pela Universidade do Ceará e em Direito pela Faculdade Damásio de Jesus (BA). Foi procurador no município de Maracanaú (CE) e
atualmente ocupa o posto de Delegado de Polícia da Classe
Especial em Baianópolis. Em Barreiras, exerce um dos ofícios
mais relevantes e nobres, que é o de professor, na Universidade UNIDON, o qual desempenha com competência, dedicação e zelo pelo conhecimento que transmite a seus alunos.

Weder Donisete da Costa
Natural de Frutal (MG), pai de Emanuelle Lorena Lopes da
Costa, fez o Curso Profissionalizante de Cabelereiros pelo Sindicato dos Cabelereiros, em Brasília, e aprimorou seus conhecimentos na área da beleza com mais cursos nacionais e internacionais. Atualmente é sócio e proprietário de um renomado salão
de beleza nesta cidade, o Weder e Binho. O empresário tem certeza que fez a escolha certa migrando para Barreiras e segue com o
compromisso de contribuir para o progresso dessa terra.

Antônio Ricardo de Oliveira
É administrador, casado com à senhora Carla Brígida e pai
exemplar. Antônio é natural do município de Ibitiara (BA), em 2002
veio conhecer o carnaval em Barreiras e encantou-se pelas belezas
naturais e pelo acolhimento do povo barreirense, desde então, adotou a cidade como sua casa, inaugurando a loja Vista Bem.

Antônio Henrique de Souza Moreira Junior
Natural de Itabuna (BA), mudou-se para Barreiras aos
18 anos onde constituiu família. No campo profissional,
demostrou habilidades para os negócios exercendo muitas
atividades, mas o foco principal é agropecuária. Atua com
habilidade nos bastidores da política desde o início da década de 90, sendo sempre o fiel colaborador do prefeito Antonio Henrique em todas as etapas da sua vida pública, assumiu as Secretarias de Saúde e de Administração, e no ano
de 2014 foi eleito Deputado Estadual do Estado da Bahia.

Haydée Maria Teixeira Fernandes

Moisés Almeida Schmidt

Natural de Caetité (BA), educadora, especializou nos méritos para implantação escolar. Em 1992 mudou-se para Barreiras e no ano de 1993 fundou a Escola Espaço Criativo Educação
Infantil e Fundamental, e após alguns anos o Colégio Enigma
– Ensino Médio. Ao proporcionar a educação de qualidade ao
município a empreendedora educacional está contribuindo
para desenvolvimento, humano, social, econômico, financeiro
e ambiental do município de Barreiras.

Técnico Agrícola formado pela Escola Agro técnica Federal de
Uberlândia, natural Voz Iguacú (RS), filho de agricultores, tem três
irmãos, que também atuam na área agrícola. Em busca de novas
oportunidades, mudou-se para Barreiras no ano de 1980 onde se
estabeleceram, criaram raízes e iniciaram suas atividades agrícolas. Moisés é membro do corpo administrativo da AIBA e sua empresa Schmidt contribui constantemente com entidades carentes.
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Câmara de Catolândia inaugura melhorias em sua sede
Gabriela Flores e Jayme Modesto
Fotos: Jayme Modesto

A

Câmara de Vereadores de Catolândia,
em sessão ordinária, no dia 08 de dezembro,
inaugurou melhorias no espaço físico da sede do Poder Legislativo Municipal.
A solenidade fecha o biênio
da presidente da Casa, a jovem Sulamita Neves, com
uma demonstração de dever cumprido.
Diversas melhorias estruturais foram feitas na
Casa para melhor atender
os vereadores e a população em geral. Foi feito o
calçamento na rampa da
garagem, muro de fechamento, construção da garagem e do estacionamento
da Câmara.
“Quando aceitei o desafio de ser presidente desta
Casa, eu recebi muitas críticas e ainda sou criticada por alguns, mas estou
aqui para prestar contas
da minha gestão e mostrar
o que foi possível fazer em
meu mandato com os parcos recursos. A vontade
de desistir sempre estava
presente, mas quero agradecer meu esposo que foi
a minha coluna de sustentação e sempre esteve ao
meu lado e nunca deixou
que eu desistisse. Estamos
aqui para descerrar a placa
de inauguração das obras
construídas na minha gestão e fazer uma explanação
de outros bens adquiridos”,
disse Sulamita.
Outras ações da gestão
da presidente Sulamita
foram à escolha do nome

do Plenário, que passou
a chamar-se Joaquim das
Chagas Porto, adquiriu
ainda os seguintes equipamentos: uma TV de plasma
32”, fogão, telefone sem
fio, placa legislativa, armário de aço, prateleira, mesa
de reunião, pia para lavatório, além da iluminação em
frente a Casa e a criação do
logotipo da Câmara.
A população marcou
presença e lotou o plenário da Câmara, em uma
demonstração de que o
parlamento municipal está
mesmo muito prestigiado
e sintonizado com a população. Estiveram presentes

também na sessão o prefeito de Catolândia, Gilvan
Pimentel, a primeira dama
do município Ivone Pimentel, vice-prefeita Valda,
vereadores de Baianópolis
Pedro Man e Welber Febrônio e o vereador de São Desiderio, Camarão.
Todos os vereadores
se pronunciaram destacando a excelente gestão
da presidente Sulamita
Neves, ressaltaram ainda
unidade que existe dentro da Câmara Municipal
e a parceria que o Poder
Legislativo vivencia com
o Poder Executivo.
“Hoje a presidente Sulamita também deixa um
pedacinho seu aqui. Se
todo presidente souber
usar o dinheiro público
em investimento no aparelhamento da Câmara,
ele também irá deixar sua
marca, e espero que o próximo faça o mesmo”, disse
o vereador Geovanni.
O vereador Jusimar elogiou a presidenta da casa

dizendo que “ela se mostrou muito competente e
não se desaminou com
as críticas, mas, Sulamita mostrou que é firme
e que é assim que se enfrentam as dificuldades”.
Já o vereador Alonso parabenizou a presidente
da Casa pelo desempenho de sua gestão.
O prefeito de Catolândia parabenizou a gestão
de Sulamita e enalteceu
o respeito que a Casa adquiriu durante sua administração. “O trabalho da
Câmara é respeitado em
toda região, mostrando
que o que está sendo feito aqui está funcionando.
Quando as coisas andam
é sinal que estamos diante
de uma grande equipe, pois
ninguém trabalha sozinho.
Espero que o próximo ou a
próxima presidente saiba
desenvolver e trabalhar no
município com competência e muita coragem como
a Sulamita teve”, finalizou
Gilvan Pimentel.

Baianópolis poderá implantar a primeira TVE municipal na Bahia
Gabriela Flores

B

aianópolis poderá ser o primeiro município
do estado da Bahia a
implantar a TV Digital
Educativa Municipal.
O projeto faz parte do
programa do Governo
Federal “Canal da Cidadania”, que contemplou com uma emissora de TV Digital todas
as cidades brasileiras.
O programa criado
em 2012, diz que as
prefeituras que aderirem ao programa terão
as emissoras custeadas por dotação orçamentária e transferências dos fundos de
comunicação e outros,

além de emendas dos
deputados federais para
a construção da sede.
A emissora ficará
responsável em exibir
conteúdos
voltados
para o município, como
informe institucional
da prefeitura, da Câmara Municipal, além
de falar de esportes,
cultura, lazer e entretenimento. A emissora
também retransmitirá
as programações públicas do Executivo,
Legislativo e Judiciário
Federal.
O prefeito Arival
Viana se mostrou muito satisfeito com os
avanços do projeto e
fala dos benefícios que

a TVE trará para o município. “Tenho orgulho
do andamento desse
projeto, porque Baianópolis será a primeira cidade da Bahia a
implantar a TVE municipal, dando visibilidade do que temos
de melhor no contexto nacional. Surgirão
novos empregos para
os profissionais de
Baianópolis”, declarou o prefeito.
A Câmara Municipal já começou a articular uma audiência
Pública para discutir
o assunto com a sociedade e, assim, agilizar o processo de
implantação da TVE.
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Luís Eduardo Magalhães: gestão forte,
fazendo obras e construindo o futuro

Prefeitura entrega 125 certificados
do Projeto Floresce

Prefeitura entrega chaves de
900 unidades habitacionais

Prefeitura realiza obra em
trecho da BR 020/242

A Prefeitura de LEM entregou 900 unidades habitacionais do projeto “Minha Casa Minha Vida” do Residencial Sol do Cerrado 1, 2 e 3. Cada casa tem valor
de R$ 60 mil e 42 m² de área. O residencial possui ampla área de lazer e um centro comunitário onde serão
ministrados cursos profissionalizantes. Outras 500
casas populares estão em fase de conclusão e estão
prevista para serem entregues em março de 2015.

A Prefeitura entregou, na Escola Municipal Marlei TerezinA prefeitura realizou obras de sinalização horizontal
(redutores de velocidade, quebra-molas e placas de sinalização) no trecho da marginal da BR 020/242. A obra foi
realizada com aval do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e já foi liberada para trafego
de veículos. A administração municipal agora estuda a possibilidade de fazer intervenções semelhantes nas demais
saídas da rodovia para as marginais.

A Prefeitura entregou, na Escola Municipal Marlei Terezinha Pretto, 125 certificados de conclusão dos cursos básicos de artesanato, manicure, depilação, cabeleireiro, pintor e elétrica, oferecidos pelo projeto Floresce Jardim das
Oliveiras. O objetivo do projeto é proporcionar atividade de
incentivo à geração de renda para os moradores do bairro.

Prefeitura intensifica a
arborização urbana
A prefeitura de Luís Eduardo Magalhães está intensificando a arborização urbana na cidade com o plantio de mudas frutíferas neste final de ano. A época de
chuva é a melhor ocasião para desenvolvimento das
árvores. O plantio tem previsão para que seja finalizado até março de 2015. Ao total serão plantadas 2.500
árvores em todos os bairros da cidade.

Prefeitura inaugura centro
de apoio a pessoas com HIV ou AIDS
Luís Eduardo Magalhães inaugurou o Centro de Testagens e Aconselhamento/Serviço de Assistência Especializadas para DST, HIV e AIDS (CTA/SAE). O centro
prestará um atendimento integral e de qualidade de apoio
psicológico, atendimentos em infectologia, ginecológico,
pediátrico, distribuição de antirretrovirais, realização de
exames de monitoramento. O atendimento é sigiloso e o
paciente é acompanhado por uma equipe de profissionais
de saúde que o orienta sobre o resultado final do exame.

Mutirão contra o Câncer de Próstata
Prefeitura realizou a 4ª edição do Mutirão Pela Vida
Contra o Câncer de Próstata. A ação faz parte do “Novembro Azul” e atendeu cerca de 600 pessoas agendadas pelas unidades Estratégia Saúde da Família (ESF)
do município, sede ou zona rural.

Governo Municipal investe em cultura
O Projeto Cultura Viva trouxe o espetáculo teatral “A
Chegada de Lampião no Céu e no Inferno”, encenada
pela Companhia de Teatro Mistura. A apresentação foi à
primeira do projeto Teatro no Cangaço dos Territórios de
LEM, projeto que foi aprovado no edital Calendário das Artes, da Fundação Cultural do Estado da Bahia (FUNCEB).
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São Desidério, avanços garante qualidade de vida
Profissionais da saúde são
orientados sobre chikungunya e ebola
A Prefeitura capacitou os profissionais que integram
a rede hospitalar e de atenção básica sobre a classificação de risco e manejo dos pacientes com suspeita de
Dengue, Chikungunya e Ebola. Esse capacitação teve o
intuito de preparar a equipe para como proceder com pacientes suspeitos destas doenças.

Termelétrica Campo Grande será
instalada em 2015

São Desidério lidera PIB
da agropecuária brasileira
O município de São Desidério manteve a maior
participação no valor bruto da agropecuária no PIB
do Brasil em 2012. O município ficou a frente de
Sorriso (MT) e Rio Verde (GO). Em 2011, o município
já havia conseguido a ponta do ranking com uma
contribuição total de R$ 832,8 milhões, segundo
a pesquisa Produto Interno Bruto dos Municípios
2012, do IBGE.

Depois de várias reuniões dos diretores da empreendedora Bolts com a Prefeitura, a empresa
Bolts Energias assinou contrato com a Multinacional francesa Areva Renewables para implantar a
termelétrica Campo Grande Bioeletricidade Campo, de 150 megawatts (MW) de capacidade. A usina
vai operar com eucalipto e garantirá 3 mil empregos
diretos e indiretos.

Agricultores familiares
participam de licitação e avalia
Cardápio Escolar para 2015
A rede municipal de ensino possui 6.760 alunos matriculados nas 38 unidades escolares. A atual gestão se
preocupa em oferecer uma alimentação saudável com
produtos de qualidade, por isso promoveu um encontro
sobre a importância da inserção dos produtos da agricultura familiar na merenda escolar e apreciação do cardápio escolar para o ano letivo de 2015, além de orientações sobre o processo de licitação.

Construção de estradas vicinais
em Roda Velha
A estrada vicinal que liga a BA-463 a BR-020 tem
uma extensão de 130 km para ser construída. A Prefeitura informa que 65 km já estão prontos. A gestão
municipal ressalta a importância da parceria da ABAPA e produtores, que ficaram responsáveis pelo maquinário e logística, como alimentação e mão de obra.

Comunidade de Ponte de Mateus
é contemplada com ambulância
A prefeitura contemplou a comunidade de Ponte de Mateus, localizada a 91 km da sede, com
uma ambulância para atender as necessidades de
urgências e emergências dos moradores de toda
aquela região. A ambulância vai facilitar o transporte de pacientes que por ventura venham necessitar
de serem levados ao hospital com mais urgência.

Gestores das escolas municipais
recebem formação de práticas
Com a finalidade de promover a cidadania, ética, e
responsabilidade a Prefeitura realizou uma formação
de gestores de escolas municipais de São Desidério. O
curso passou aos participantes os princípios básicos de
administração pedagógica escolar.

Iº Encontrat celebra
Dia da Consciencia Negra
A Prefeitura realizou o Iº Encontrart com atividades culturais dedicadas à reflexão sobre a diversidade cultural negra e a inserção do negro na
sociedade brasileira. O público pode conferir as
apresentações de danças afros, como a capoeira e
o maculelê, além de danças contemporâneas, como
Pérola Negra, recital de poesias, exposições de artesanato, como bordados, pinturas, crochê, fotografias e o livro, ‘Um Rio de Histórias’.

Escolas municipais ultrapassam
meta do IDEB
Os resultados do Índice do Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB), referentes ao ano de 2013,
apontam que as escolas municipais de São Desidério
alcançaram resultados acima da meta projetada e revelam a crescente trajetória da qualidade do ensino
fundamental municipal.

São Desidério no combate
ao Câncer de Mama
Com o intuito de mobilizar o público feminino sobre a importância do diagnóstico precoce do Câncer
de Mama, a Prefeitura, realizou um encontro como
parte da campanha nacional “Outubro Rosa”. O evento concentrou cerca de 300 mulheres que tiraram todas as dúvidas com médicos especializados.
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Boas
Festas
A cada dia de nossa vida, aprendemos com
nossos erros ou nossas vitórias, o importante
é saber que todos os dias vivemos algo
novo. Feliz Natal!

Mais um ano passou e eu espero que
você tenha aproveitado tudo de bom que
Deus lhe proporcionou.
Saúde, paz e alegria. Feliz 2015!

Que o Natal seja o passaporte para que seus
sonhos embarquem na viagem do Ano Novo, e
que não voltem sem conquistas. Boas festas!

Vereador Hipólito dos Passos

Vereador Lúcio

Desejo que, cada vez que seus sonhos seguirem
viagem, eles sempre voltem transbordados de
realizações. Um Feliz Ano Novo!

Quero que seu Natal e Ano Novo sejam
iluminados e que a esperança seja renovada,
trazendo tudo o que deseja. Boas Festas!

Desejo que as experiências próximas de um Ano Novo
lhes sejam construtivas, saudáveis e harmoniosas. Muita
Paz em seu contínuo despertar! Boas Festas!

Vereadora Núbia

Vereador Rui Mendes

Vereadora Graça Melo

Ponha de lado o passado e até mesmo o
presente. Crie uma nova vida, um novo dia, um
novo ano que ora se inicia! Feliz 2015!

Desejo que 2015 seja iniciado um novo ciclo
em sua vida, repleto de alegrias, realizações e
muita prosperidade! Boas Festas!!!

Que em 2015 possamos viver intensamente cada
momento com paz e esperança, pois a vida é uma
benção de Deus. Boas festas!

Vereador Otoniel Teixeira

Vereador Vivi Barbosa

Vereadora Alcione Rodrigues

Vereadora Marileide
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Boas
Festas
A verdade é o caminho, o bem é a ação,
o belo é o sentimento. Esta é a prática para
ser feliz. Usem-na, feliz Ano Novo!

Feliz Ano Novo! Que o amor,
a paz e a sabedoria, estejam em nossas
vidas durante o próximo ano.

Que os dias do Ano Novo sejam uma
sequência de proveitosas realizações e repletos
de paz e felicidades! Boas Festas!

Vereador Carlos Tito

Vereador Agnaldo Júnior

Vereador Ben Hir

Intensamente cada momento com muita paz
e esperança, pois a vida é uma dádiva e cada
instante é uma benção de Deus. Feliz Ano Novo!

Feliz ano novo!!! Muita paz, amor e saúde...
Que todos os nossos sonhos venham ser
concretizados. Boas festas!!!

Desejo que o ano novo seja repleto de alegria,
iluminado de amor, cheio de harmonia e
completo de paz. Feliz 2015!

Vereadora Beza

Vereador Carlão

Vereador Célio Akama

Que nesse final de ano você possa somar
todas as alegrias e dividir seu entusiasmo de
ser feliz. Boas Festas!

Que as realizações alcançadas este ano, sejam
apenas sementes plantadas, que serão colhidas com
maior sucesso no ano vindouro. Feliz Ano Novo!

Que esse Novo Ano seja uma porta aberta
para novos sonhos, renovações de fé e muita
Paz para o nosso mundo. Feliz Ano Novo!

Vereador Digão Sá

Vereador Eurico

Vereador Gilson Rodrigues
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O governo municipal entregou 40 novas casas do Programa Minha Casa,
Minha Vida 2, no novo residencial Vila Bahia. As casas fazem parte de uma
parceria entre a Prefeitura Municipal e o Governo Federal.

Buritirama, desenvolvimento com
sustentabilidade é símbolo de transformação
Prefeitura capacita agentes
comunitários de saúde

Prefeitura autoriza construção
de quadra na zona rural

Prefeitura tem contas
aprovadas pelo TCM

A Prefeitura de Buritirama promoveu um curso direcionado para a capacitação dos agentes comunitários de saúde e técnicos de enfermagem do município,
sendo o mesmo voltado para a atenção básica, tendo
ênfase em saúde mental, álcool, crack e outras drogas
e suas consequências.

A gestão municipal autorizou o início da construção da quadra poliesportiva com iluminação na comunidade de Redenção, zona rural do município, que
será construída com recursos próprios do tesouro municipal. A construtora responsável prometeu entregar
a obra em março de 2015.

O Tribunal de Contas dos Municípios (TCM)
aprovou as contas da Prefeitura de Buritirama referentes ao ano 2013. O parecer foi favorável pela
a administração ter atendido a todos os aspectos
legais solicitados na prestação de contas anual,
como: cumprimento dos limites com gastos de
pessoal, aplicação de no mínimo 25% das Receitas na Educação, aplicação do mínimo permitido
(15%) na área da Saúde.

Nova iluminação no Cachoeira
A Prefeitura de Buritirama continua investindo
alto na iluminação pública da cidade. Agora é a vez do
Bairro da Cachoeira e com relação à iluminação os trabalhos compreenderam a remoção e substituição das
luminárias. Além de um aspecto visual mais bonito a
nova iluminação traz mais segurança a todos.

Projeto Brinquedoteca realiza
festa de aniversário para crianças
A Prefeitura de Buritirama festejou o aniversário
das crianças participantes do Projeto Brinquedoteca.
O projeto é um espaço que favorece o equilíbrio afetivo
da criança e cria condições para uma transformação
significativa da consciência infantil por exigir formas
mais complexas de relacionamento entre as crianças
e o mundo. Ao final todas as crianças ganharam um
brinde especial de aniversário.

Rastreamento de Câncer de Mama
A Prefeitura realizou o Rastreamento e Diagnóstico
de Câncer de Mama em mais de 800 mulheres. A unidade móvel era composta por 2 mamógrafos e atendeu 140 mulheres diariamente.
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Brejolândia ganha moderna loja de departamento da Móveis & Cia
Texto e Fotos: Jayme Modesto

N

o dia 1º de dezembro a cidade
de
Brejolândia
ganhou uma das mais
modernas lojas de departamentos da região
Oeste. A inauguração foi
uma grande festa e durou o dia inteiro. O evento foi prestigiado por
centenas de pessoas,
empresários, lideranças
políticas e, principalmente, pela comunidade
local, que além de comemorar a chegada da
mais moderna loja do interior baiano, pôde comprar produtos de primeiríssima qualidade e com
preços e condições dos
grandes centros.
A Móveis & Cia tem
à frente o empresário
Mario Santos de Souza
e sua esposa Carmelita Ana de Oliveira. A
loja nasceu em Santana
e hoje conta com filias
em Santa Maria da Vitoria, Serra Dourada, Brejolândia e em breve em
Tabocas, gerando mais
de 50 empregos diretos.
Para prefeito Gilmar
Ribeiro a chegada da Móveis & Cia é muito importante já que vem acompanhada de um bom
relacionamento com o
município e criou uma
identidade com a região.
Por isso, é primordial
esse empreendimento,

além de promover o desenvolvimento, à chegada da empresa vai gerar
em torno de 10 empregos
diretos para Brejolândia.
Com mais de 684
m² de área construída
e dois pavimentos com
um mezanino, a Móveis
& Cia é uma loja mo-

derna, antenada com as
tendências de mercado,
aliando conforto, segurança, acessibilidade,
variedade com preços e
condições de pagamentos competitivos.
Os clientes da Moveis
& Cia, contam com um
espaço amplo e climati-

zado, e uma equipe treinada para melhor atendê
-los, inclusive os clientes
portadores de necessidades especiais com muito
conforto e respeito.
Com enorme varieda-

de, a Móveis & Cia veio
para se tornar a “facilitadora” dos consumidores
brejolandenses
da sede, zona rural e de
toda região. Para isto, o
empresário Mario conta

que foram feitos investimentos na aquisição de
estoques de utilidades
e utensílios domésticos,
eletroportáteis em geral, móveis e brinquedos
para todos os gostos.

O foco é atender todas as classes sociais
Mario revela que a
Móveis & Cia foi construída dentro de uma
filosofia que permite
atender todas as classes sociais, daí a grande
variedade de produtos,
que suprirá as necessidades das pessoas desde as básicas até as mais
sofisticadas.
De acordo com o empresário, “a empresa
criou preços e condições
de pagamentos que cabem no bolso de todas
as pessoas, podendo
comprar a vista, a prazo
ou em qualquer cartão
de crédito ou débito,
ou seja, aliamos os melhores produtos com os
melhores preços e condições de pagamento”.
Com uma arquitetura
moderna e a predominância das cores verde e
azul, a nova loja Móveis
& Cia fica situada na Av.
Pompílio Teixeira, no
centro da cidade. Mais
informações nos telefones (77) 3483.1652 /
(77) 3686.2018.

GAZETA DO OESTE

BARREIRAS/BA,
20 de dezembro/2014
a 15 de janeiro/2015

Informe Publicitário

A Câmara de Brejolândia outorga Título
de Cidadão a quatro personalidades
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Novos cidadãos brejolandenses destacam importância da honrosa homenagem prestada pelo Legislativo municipal.
Texto e fotos: Jayme Modesto

C

omo forma de reconhecimento
à atuação destacada de pessoas que
desempenharam ações
em prol do crescimento
e desenvolvimento de
Brejolândia, a Câmara
Municipal
estabelece
no seu Regime Interno,
a concessão de títulos e
honrarias. Mais do que
prestar uma homenagem, a solenidade que
outorga o Título de Cidadão Honorário significa
prestigiar e reconhecer o
trabalho de pessoas que
tem se dedicado a atuar
de forma exemplar tanto
eticamente, quanto moralmente e por prestar
relevantes serviços ao
município e na promoção
do bem comum.
Essa honraria serve
como incentivo para que
o espírito de cooperação
continue a ser preservando e manifeste sentimentos de cidadania,
que são todas as implicações decorrentes de uma
vida em sociedade.
Com este objetivo a
Câmara Municipal de
Brejolândia, em sessão
solene, concedeu Títulos
de Cidadão Honorário a
quatro personalidades
que se destacaram e tiveram as atuações reconhecidas pela sociedade
e respaldadas pelo legislativo municipal.
Os
homenageados
foram: O prefeito de Brejolândia, Gilmar Ribeiro
da Silva, o procurador
Jurídico da Coordenação de Desenvolvimento
Agrário da Seagre/BA,
Estácio Marques Doura-

do, o empresário Mário
Santos de Souza, e o radialista, Sizenando Joaquim Pereira.
A solenidade de entrega foi realizada no
plenário Honorato Teixeira na sede do legislativo municipal e contou
com um grande público
e ainda a presença de
autoridades, secretários
municipais e lideranças
políticas da região.
Os títulos foram concedidos através de proposição de autoria dos
vereadores Lindomar Pereira, Milton Rocha, Ueliton Costa e Eri Ribeiro e
aprovados por unanimidade em sessão plenária.
Após a entrega do título, cada vereador fez
uso da palavra fazendo uma explanação da
vida do homenageado,
enaltecendo o trabalho
desenvolvido em favor
da comunidade, o que o
credenciou ao Título de
Cidadão Brejolandense.
Na sequencia os agraciados usaram a tribuna
para agradecer à home-

nagem dizendo estarem
profundamente sensibilizados. “Agradeço a minha
família, meus colaboradores e aos meus amigos.
Estar aqui hoje recebendo
esta homenagem é muito
gratificante. Quero compartilhar este momento
com todos e espero honrar

o vereador Ueliton Costa
por esta homenagem concedida”, afirmou o empresário Mario Santos.
O prefeito Gilmar Ribeiro, além de agradecer
pela honraria, também
falou do trabalho que
vem promovendo afrente
do executivo municipal
de Brejolândia. “Agora
que já fui homenageado
pela Câmara de Vereadores do município, graças
ao nobre gesto do valoroso vereador Lindomar
Pereira, é chegada a hora
de agradecer primeiro
a Deus por esta ovação,
por esta honrosa homenagem, uma retribuição
do povo de Brejolândia,
através de seus legítimos
representantes”, disse
Gilmar e ainda acrescentou, “Se a homenagem

veio dos vereadores, então, foi o povo de Brejolândia quem prestou
esta homenagem, tornando-me um de seus
filhos, dando-me o título de Cidadão Honorário
Brejolandense”.
Estácio Dourado fez
uma ampla explanação
da luta com o vereador
Eri Ribeiro, junto aos órgãos competentes para a
legalização do assentamento Nova Brejolândia
e enumerou virtudes do
vereador, recordando o
passo a passo da defesa dele em favor dos assentados. “Só por ter me
dado um parceiro magnífico como o vereador
Eri Ribeiro, eu já teria de
ser eternamente grato a
Brejoândia. E por ter nos
presenteado com esse
honroso Título de Cidadão, tenho de ser eternamente grato a Brejolândia”, disse ele, em um
plenário cheio de líderes
políticos locais.
O radialista Sizenando Pereira fazendo uso

da palavra, fez questão
de relembrar a sua vinda
para Brejolândia, depois
de ter passado por várias cidades. “Nesta terra vivi muitos momentos
de emoções fortes. Aqui
fui recebido de braços
aberto por este querido
povo, sorri, trabalhei e
brinquei, mas compartilho este instante que
vivo agora, como um momento inesquecível em
minha vida, pois através
deste honroso Título de
Cidadão que hora recebo
pelas mãos do vereador
Milton Rocha, com o endosso dos demais parlamentares desta casa,
como um grato reconhecimento por anos de
dedicação ao povo deste
município”, disse emocionado o radialista.
O cerimonial foi conduzido pelo professor
Joaquim dos Passos, funcionário efetivo da Casa.
Como sempre, surpreende
pela competência e a forma didática e profissional
de conduzir os eventos.
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