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Governador visita dois
municípios do Oeste em 15 dias
O governador Rui Costa intensifica agenda de visitas
ao interior do estado, só no
Oeste da Bahia ele visitou
dois municípios em apenas
15 dias - passou por Barra e
Riachão das Neves.
Durante as visitas foram
entregues sistema de abastecimento de água, moradias, unidades de ensino,
além de anunciar investimentos em setores como
infraestrutura, segurança,
esporte e educação, em parceria com os municípios.
O investimento do empreendimento com 150 unidades entregue no município
de Barra foi de R$ 9 milhões.
Já o novo sistema de abastecimento que vai beneficiar
mais de 3.817 habitantes,
no distrito de São José, em
Riachão das Neves foi de R$
1.881.855, 51. Pág. 08, 09 e 10

BAHIA FARM SHOW

UMOB

CORRENTINA

Conheça as novidades da
maior feira tecnológica

Cristópolis sedia a primeira
reunião itinerante

77 anos de
emancipação política

Acumulando os títulos de maior feira em tecnologia agrícola e
negócios do Norte-Nordeste brasileiro, a Bahia Farm Show neste ano acontece de 2 a 6 de junho. Pág. 03

O encontro faz parte do calendário de reuniões itinerantes e
teve como pauta principal, a importância do Consórcio de Saúde para o Oeste baiano. Os prefeitos discutiram também sobre
infraestrutura. Os dois consórcios são considerados ferramentas fundamentais para promover o desenvolvimento integrado
da região. Pág. 06

Shows, comemorações e inaugurações marcaram o aniversário
do município. Pág. 04

Entrevista

Prefeito Ezequiel Barbosa
fala dos desafios e
avanços nos 15 meses
de gestão
"Correntina não para, e no
futuro será uma das melhores
cidades do Oeste da Bahia" Pág. 05

Parabéns princesa
Ornelina Clara pelo seu
centenário!
gazeta do oeste

2
y

Diretoaoassunto

Editorial

A política e a
degradação moral
Degradação moral, disfunção política,
desordem institucional, decadência ética,
impunidade, regressão social, falta de
vergonha, corrupção. Esses são alguns dos
adjetivos que podemos elencar.
Jayme Modesto

Vários fatos destes últimos anos, amplamente divulgados na mídia, mostram, de maneira clara, o nível de degradação moral a que chegou a prática política em nosso
país, afetando as três esferas dos poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. Outros fatos repugnantes que dão
até nojo, são: as barganhas políticas, propina, apadrinhamentos, o "toma-lá-dá-cá” praticada por políticos e governantes sem nenhum escrúpulo, com a maior cara-de-pau
e com a total falta de ética e respeito ao povo.
Os cargos públicos, seja no executivo ou legislativo, são
loteados sem nenhuma preocupação com o bem comum. O
critério para o desempenho de uma função pública não é mais
a capacidade, a preparação e a honestidade das pessoas, mas
a preocupação em “acomodar” companheiros políticos, candidatos que não foram eleitos ou aliados políticos, para atender a interesses pessoais ou em vista de ganhos nas próximas
eleições. Essa é uma prática generalizada e recorrente que
acontece em todos os níveis do legislativo e do executivo.
A corrupção está disseminada em todos os canais de intermediação das ações no setor público, nas três esferas dos
poderes. A falta de patriotismo e brasilidade com as informações nacionais são gritantes, em detrimento da ascensão da
ganância pelo dinheiro fácil, pelo enriquecimento ilícito e
interesse de grupos. A cultura de integração pelo interesse
coletivo da sociedade foi substituída pelo corporativismo e
apadrinhamento.
Uma verdadeira degradação moral e ética dos costumes. A lei
passou a não ser mais respeitada pelos cidadãos e pelos agentes
públicos, tenho a impressão de que a sociedade atual está se
degradando muito fácil, se tornando imoral, sofrendo uma decadência de valores. Um contraste com um idealizado passado de
retidão moral e universalizado pelos princípios éticos.
Essa enorme e convencionada “decadência” sempre
existiu porém, em uma parcela ínfima da sociedade, que
primava pela imoralidade, decadência ética, inversão de
valores e falta de respeito.
Esse conjunto de valores, normas e princípios de conduta, está decaindo com o passar dos dias. Quem é que
nunca se deparou com alguém ou até consigo mesmo
menosprezando valores passados pela família ou pela
religião para fazer o que lhe bem prouver? A sociedade
tem se mostrado cada vez mais desprendida de condutas
morais que em anos atrás eram referências.
Por outro lado, os meios de comunicação que antes eram
utilizados com a finalidade de realmente informar e fazer a
comunicação de assuntos importantes são utilizados como
meios de alienação. Hoje, os veículos são utilizados para derrubar toda e qualquer moralidade, partindo da defesa do individualismo e do direito de fazer o que tiver vontade. Um exemplo claro são as novelas e a alienação por parte das religiões.
A decadência da moralidade está estampada nas fraudes
políticas, nas leis que defendem o individualismo, nas pessoas
que não se preocupam com o próximo, na falta de patriotismo, na omissão das instituições, e assim por diante. Qual o
exemplo que os jovens de hoje pode tirar da maioria de nossos
representantes políticos e das autoridades?
É necessário reagirmos contra este estado de coisa, que a
sociedade acorde para a real situação e revolucione o comportamento da nação e, isso com responsabilidade e consciência. Existem valores éticos que são fundamentais para que a
sociedade viva em harmonia. O Brasil atravessa uma fase de
decadência moral inacreditável, atingindo especificamente
os nossos representantes nos poderes constituídos, uma verdadeira desintegração da sociedade.
O que mais me deixa revoltado é a maneira estúpida,
autoritária, desonesta e mentirosa com que os políticos
respondem as críticas, utilizam de metáforas tentando desqualificar quem critica, revelando a incapacidade de rebatê
-las com argumentos e fatos, ideias e inteligência. A prática
dos coices e relinchos verbais desses senhores, serve para
esconder a demagogia e mascarar erros e más intenções,
já que é uma das mais populares e nefastas no atual meio
política. A outra é responder acusando o adversário de já
ter feito o mesmo, ou pior, de ter ficado impune. São formas
primitivas e grosseiras de expressão na luta pelo poder, nivelada pela baixaria, e vai perder tempo quem tentar impor
alguma racionalidade e educação ao debate.
Estes péssimos exemplos vem gradativamente fomentando a violência que campeia em todos os segmentos
da sociedade e a banalização da vida. A corrupção já
faz parte do nosso dia-a-dia, se tornou rotina. Por outro
lado vemos a falência da educação, a saúde na UTI, um
gigante chamado Brasil totalmente falido, desacreditado
e desmoralizado perante outras nações. Não canso de me
perguntar: Será que todos perderam a vergonha?
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Notas

do ministério, o novo documento terá como informações
obrigatórias nome, sexo, data
de nascimento, foto, filiação,
naturalidade, assinatura, impressão digital do indicador
direito, órgão emissor, local
e data de expedição, além da
data de validade do cartão.
Para armazenar e controlar o número único do RIC e
centralizar os dados de identificação de cada cidadão, o
governo criou ainda o Cadastro Nacional de Registro de
Identificação Civil. Os estados e o Distrito Federal, que
participarão do novo sistema
por meio de convênio com a
União, ficarão responsáveis
pela operacionalização e
atualização desse cadastro,
em regime de compartilhamento com o órgão central.

Exigência de extintor veicular
ABC é adiada para 1º de julho
O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) adiou pela segunda vez, o prazo para entrar
em vigor a exigência de extintores de incêndio automotivos
do tipo ABC. De acordo com a
decisão, a nova data será 1º de
julho. O equipamento deve ser
usado em automóveis de passeio, utilitários, caminhonetes,

caminhão, trator, micro-ônibus,
ônibus e triciclo automotor de
cabine fechada. Circular sem o
equipamento constitui infração
grave, com multa de R$ 127,69
e registro de cinco pontos na
carteira de habilitação. Desde
2005, os carros produzidos no
Brasil saem de fábrica com o
extintor recomendado.

Inscrições para vagas de
conselheiros tutelares
As inscrições para os novos
conselheiros tutelares de Luís
Eduardo Magalhães e Ibotirama
estão abertas.
Os interessados em participar do processo de escolha de
Ibotirama (gestão 2013-2019),
em data unificada, as inscrições
estarão abertas até 22 de maio e
podem ser realizadas, das 9h às
12h e das 14h às 17h, na Sala dos
Conselhos, situada à Praça Mãe
Josina, no centro de Ibotirama. A

eleição será realizada no dia 04
de outubro do ano em curso.
Em Luís Eduardo, os interessados devem procurar a Secretaria Executiva do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente localizada
na Rua Pernambuco, nº 56, no
Centro da cidade, das 8h30 às
11h e das 14h às 17h. O prazo
para a solicitação de registro de
candidaturas se encerra no dia
29 de maio.

Salário mínimo
deve chegar a R$ 854
O salário mínimo no próximo
ano deve chegar a R$ 854, valor
que consta do projeto da Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO)
de 2016. Pela proposta, o salário mínimo terá aumento de
8,37% a partir de 1º de janeiro.
Durante a entrevista, o ministro
do Planejamento, Nelson Barbosa, explicou que o reajuste foi
calculado com base na fórmula

adotada nos últimos anos.
Desde 2011, o salário mínimo é reajustado pela inflação
do ano anterior, de acordo com
o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC) mais a variação do Produto Interno Bruto (PIB, soma das riquezas produzidas no país) de dois anos
antes. A fórmula, no entanto,
só vale até este ano.

Empregador terá de pedir segurodesemprego pela internet
O Ministério do Trabalho e
Emprego determinou que as
empresas passem a preencher
o requerimento do seguro-desemprego de seus empregados
pela internet. A medida começa
a valer no dia 1º de abril.
Os empregadores só poderão
preencher o requerimento do
seguro-desemprego e a comunicação de dispensa de trabalhadores por meio do aplicativo
Empregado Web, disponível no

Opinião

y

Novo cartão do Registro de
Identidade Civil
O Ministério da Justiça
confirmou o início da troca
da cédula de identidade (RG)
pelo novo cartão do Registro
de Identidade Civil (RIC) com
chip. As pessoas, selecionadas
aleatoriamente, serão convocadas por carta começando
por Brasília, Rio de Janeiro e
Salvador. O RIC, número único de registro de identidade
civil disponível por meio de
um cartão magnético com a
impressão digital e um chip,
promete pôr fim à necessidade de o brasileiro portar vários
documentos, como RG, CPF,
título de eleitor e PIS/Pasep.
O Ministério da Justiça
prevê concluir a substituição
dos documentos até 2019. O
investimento no processo de
substituição é de R$ 90 milhões. Segundo informações
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Portal Mais Emprego, do ministério. A entrega dos formulários
impressos, só foram aceitos até
31 de março.
Segundo o ministério, o sistema dará maior rapidez à entrega
do pedido, além de garantir a
autenticidade dos dados, e possibilitará o cruzamento de informações sobre os trabalhadores
em diversos órgãos, facilitando
consultas necessárias para a liberação do seguro-desemprego.

Inveja do meu cachorro
Descobri, finalmente,
porque tenho inveja do
meu cachorro.
Ao leitor: sou meio lento em perceber as verdades da vida, embora seja
esforçado.
Eu, volta e meia, me
reviro na cama, com o
travesseiro repleto de
pensamentos e preocupações, um despertador
macio e incomodo.
Ele não.
Dorme o sono dos anjos
sem os demônios inerentes a condição humana.
Bem que eu gostaria
de dormir assim, sem me
lembrar que, ao despertar, terei contas a pagar,
compromissos a cumprir.
Ser feliz, então?
Para mim, utopia.
Para ele, basta um cafuné fortuito, gratuito.
Seu rabinho abana de
felicidade por ter a que se
tem e ser o que se é.
Eu não. Quero sempre
ter mais e ser o que ainda
não fui.
Ele mantém as quatro
patinhas assentadas no
chão.
Eu tropeço em minhas
ilusões e enfio as mãos
pelos pés.
Me produzo para sair,
escolho roupas e perfumes.
Ele está sempre pronto.
Sexo? Ele vai lá e pim-

ba, tchau, tchau. Freudianamente irresponsável.
Eu misturo amor e sexo
e me ferro. Sem contar a
aberração do casamento.
É grato pelo que lhe
dou, sejam petiscos ou
olhares.
Meu coração junta-se
com a cabeça e decidem
a quem devem abanar
o rabinho. Um processo
bem complicado e exaustivo.
E o que dizer de sua
inata resiliência? Essa capacidade maravilhosa de
evitar limites físicos ou
ambientais?
Meu cachorro, pela
idade avançada, praticamente não enxerga mais
nada.
Mas usa o olfato e vai
em frente.
Eu só de ter de trocar
o grau dos óculos já faço
aquele drama mexicano.
Ele não fica lambendo
a ferida cicatrizada.
Eu estico e cultivo o sofrimento.
Ele viva a vida.
Eu temo a morte.
Ele é um animal.
Eu esqueço que também sou.
Ulisses Tavares é um
aprendiz de vira-latas.
Coisas de poeta.
www.ulissestavares.com.br

Fique por dentro

y

Encontro de Cotegipanos,
Descendentes e Simpatizantes
Será realizado em Cotegipe, no dia 05 de setembro, o
segundo encontro denominado de, Cotegipanos, Descendentes e Simpatizantes. Um grande baile com músicas dos
anos 60 e 70, com animação da banda The Fevers, está previsto para as 22h, no Clube José Campos Barreto (clube do
Anderson Guerreiro): Um dia dedicado ao encontro mais
esperado do ano pelos cotegipenses, uma reunião que se
reveste de grande importância para os filhos e amigos de
Cotegipe.
Participe desta grande comemoração.
Mesa R$ 180,00 pagamento até 15 de maio. R$ 200,00, pagamento até 25 de agosto. Ingresso antecipado R$ 25,00,
no dia R$ 35,00.
Contato - jocarmotta@hotmail.com
Fone: (77) 8816-5942
Jorge Mota
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Bahia Farm Show 2015 apresenta novidades
A expectativa é receber 85 mil visitantes nos pavilhões do Complexo Bahia Farm Show e
chegar a uma geração de R$ 1 bilhão em negócios
CHEILLA GOBI

Cheilla Gobi

A

organização da Bahia
Farm Show - feira de
tecnologia agrícola e
negócios do Norte/
Nordeste, e que reúne todos
os segmentos da agropecuária empresarial e familiar, realizou no dia 09 de abril, em um
hotel em Luís Eduardo Magalhães, Oeste baiano, a coletiva
de imprensa para apresentação das novidades para a 11ª
edição, que neste ano ocorre
entre 02 a 06 de junho.
Acumulando os títulos de
maior feira em tecnologia
agrícola e negócios do Norte-Nordeste brasileiro, e de
estar entre as três maiores do
país em volume de negócios,
a Bahia Farm Show impulsionada pela força da última
fronteira agrícola - o Matopiba
- promete gerar cerca de R$1
bilhão em negócios, assim
como no ano passado.
De acordo com o coordenador geral do evento, Thiago
Pimenta, 98% dos espaços já
foram vendidos para revendas
e representantes de maquinários agrícolas, equipamentos,
insumos, automóveis, e caminhões e apostam em reunir
mais de 600 marcas de produtos presentes. Instituições
públicas e privadas também
devem estar presentes, com
linhas de créditos direciona-

A 11ª edição será realizada entre 2 a 6 de junho
das ao segmento do agronegócio. A expectativa é receber
85 mil visitantes.
De acordo com o presidente,
da Associação de Agricultores
e Irrigantes da Bahia (Aiba)
e da Bahia Farm Show, Júlio
Busato, a edição 2015 aposta
nos segmentos de maquinário,
irrigação, aviação e armazenagem para manter os resultados. “Mais do que números,
a feira representa o esforço e
engajamento dos produtores
pela busca de tecnologia para

produzir mais em menos área.
E aqui, bem perto, eles terão
à disposição o que há de mais
moderno em tecnologia e novidades em máquinas e implementos”, frisou Júlio.
Novidades
Uma das novidades da 11ª
edição da Bahia Farm Show,
uma nova praça já em construção, que deve representar
o novo vetor de crescimento
da feira, que terá um incremento de 2.900m² em sua

área, totalizando 87.000 m².
Outra inovação é o leilão de
gado, que ganhará a força da
marca Bahia Farm Show Pecuária e será organizado pela
equipe da própria feira.
A infraestrutura da feira
inclui também ruas asfaltadas, restaurantes, praça de
alimentação. Uma extensa
grade de palestras, mesas
redondas e seminários com
informações técnicas especializadas, compõem a programação da feira.

Luís Eduardo
Magalhães se
transforma
A feira gera renda também
para o município de Luís Eduardo Magalhães, através de tributos pagos a cada venda realizada ou ainda através do setor
de serviço da cidade, quando
hotéis e pousadas recebem um
grande número de hóspedes
e ainda a movimentação em
restaurantes e lojas que também aumenta neste período
do ano. O prefeito, Humberto

santa Cruz falou de que forma
o município está se preparando
para este período e destacou a
importância do evento para a
cidade que este ano completa
15 anos de emancipação.
O presidente da Bahia Farm
Show destacou a capacidade
da feira em transformar a cidade no período que antecede
sua realização. “A Bahia Farm
Show tem a capacidade de
transformar Luís Eduardo tornando-se notícia no país inteiro e fazendo com que grandes
marcas exponham seus produtos”, disse Júlio Busato.
Para o prefeito, Humberto
Santa Cruz, o desafio em tornar a feira cada vez maior, também se reflete na administração do município, que precisa
acompanhar seu crescimento e
oferecer serviços de qualidade
para toda população. “A feira é
hoje uma realidade excepcional e reflete nosso desenvolvimento”, disse o prefeito.
A Bahia Farm Show é realizada pela Associação dos
Agricultores e Irrigantes da
Bahia (Aiba), Associação Baiana dos Produtores de Algodão
(Abapa) e Fundação de Apoio
a Pesquisa e Desenvolvimento
do Oeste da Bahia, Associação
dos Revendedores de Máquinas e Equipamentos Agrícolas
do Oeste da Bahia (Assomiba)
e Prefeitura de Luís Eduardo
Magalhães. ●

Wanderley recebe o projeto da coleta itinerante
de embalagens vazias de defensivos agrícolas
A coleta envolveu cerca de 200 pequenos produtores rurais e pecuaristas. Ao total
foram recolhidas aproximadamente cinco toneladas de embalagens vazias
Aciagri

Da Redação JGO, com informações da Aciagri

O

município de Wanderley recebeu no
mês de março, o
projeto da coleta itinerante de embalagens vazias
de defensivos agrícolas para o
ano de 2015. O município foi o
segundo do Vale do Rio Grande, no Oeste da Bahia, a receber o projeto que envolveu
cerca de 200 pequenos produtores rurais e pecuaristas. Ao
total foram recolhidas aproximadamente, cinco toneladas
de embalagens vazias.
A ação contou com a parceria do Instituto Nacional de
Processamento de Embalagens Vazias (inpEV), da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB) e
da Secretaria de Agricultura,
Abastecimento e Meio Ambiente de Wanderley.
A iniciativa, gerenciada
pela Associação do Comércio
de Insumos Agrícolas (Aciagri), representa apenas um
dos elos atribuídos à cadeia
de defensivos agrícolas (agri-

cultores, fabricantes, canais
de distribuição e ao poder
público), no processo de recolhimento e destinação final
das embalagens vazias de defensivos agrícolas, conhecido
como logística reversa.
Ao final da coleta, o material foi destinado a Central
Sistema Campo Limpo de
Barreiras. Depois de compactadas, as embalagens vazias
serão enviadas para a reciclagem ou incineração, pelo
inpEV – instituto que representa a indústria fabricante
de defensivos agrícolas, finalizando o processo compartilhado de logística reversa.
De acordo com dados do
inpEV, a partir desta reciclagem são produzidos 17 diferentes artefatos, em especial
os de uso industrial, todos
orientados e aprovados pelo
Instituto. São eles recipallet,
suporte para sinalização rodoviária, cruzeta de poste, caixa
para descarga, caçamba plástica para carriola, caixa para
massa de cimento, caixa de
bateria automotiva, roda plás-

Brasil é
referência
mundial
Hoje, o Brasil é líder
e referência mundial
em logística reversa de
defensivos agrícolas.
Em segundo lugar vem
a França, com 77%,
seguida pelo Canadá,
com 73%. Os Estados
Unidos vêm em 9º lugar, com 33%.

tica para carriola, embalagem
para óleo lubrificante, ecoplástica triex, barrica plástica
para incineração, conduite
corrugado, duto corrugado,
caixa de passagem para fios
e cabos elétricos, tubo para
esgoto, tampa agro Recicap e
barrica de papelão.

O município foi o segundo do Vale do Rio Grande a receber o projeto
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CORRENTINA

Shows, comemorações e inaugurações
marcam o aniversário de Correntina

Fotos: jayme modesto

O município
comemora
77 anos de
emancipação
política
Cheilla Gobi

O

município de Correntina completou
77 anos de história
em março e para comemorar o aniversário, a Prefeitura preparou de 28 a 30 de
março, uma programação com
diversas atividades esportivas,
inaugurações de novas obras e
shows musicais.
Um amistoso de futebol, no
Estádio Vadozão abriu as comemorações. A programação
seguiu com a inauguração
da estrada que liga o Auto da
Extrema à Pedra Branca e Remanso. A cerimônia foi realizada no Auto da Extrema. A
Prefeitura inaugurou também,
a estrada que liga Correntina a
Silvânia, em Pontilhão.
No dia do aniversário da

cidade, 30 de março, a programação comemorativa começou por volta das 5h, com
alvorada pelas ruas de Correntina. Às 8h, na Prefeitura, houve os hasteamento das bandeiras e a Filarmônica Heráclito
Correntinense executou dois
Hinos: “Saudades da minha
terra” e “Bombardeio da Bahia”, todos da autoria de Antônio Manoel do Espírito Santo.
Marcaram presença no ato o
prefeito, Ezequiel Pereira Barbosa, o vice-prefeito, Roberto
Brasileiro, a Guarda Civil Municipal, vereadores, a primeira Dama, Hildegardes Lopes
(Dona Didi) a segunda dama,
Irlane Nunes, secretários de
governo, diretores, coordenadores de governo e comunidade em geral.
Para encerrar a programação, foi realizado, durante todo
o dia 30, maratonas, boia cross,
corrida de jegue, marcha lenta
e passeio ciclístico. À noite, a
festa ficou por conta dos shows das bandas: Trio Parada
Dura e o Forró Bota Rasgada.
De acordo com o prefeito,

Um paraíso
incrustado no
serrado baiano
Além das belezas naturais, o pitoresco município da
região Oeste tem muito a oferecer. As opções de culinária, hotel e lazer, além do rio de águas correntes que
passa no meio da cidade atraem milhares de pessoas
que vem de diversas partes do Brasil.
A cidade fica às margens do belo e caudaloso Rio
Corrente, que formam diversas pequenas ilhas na cidade, como é o caso do Ranchão, balneário urbano, e
do arquipélago das Sete Ilhas, de beleza única, que fica
a cerca de 1.200 metros do centro da cidade. Tanto no
Ranchão como nas Sete Ilhas pode-se banhar no Rio
Corrente, pois o mesmo é limpo e sem poluição. Correntina já dispõe de uma razoável rede hoteleira, com
pousadas simples, no entanto confortáveis.
Correntina tem bom comércio e serviços, sobretudo
de saúde e educação, servindo de polo regional. A cidade tem bom poder aquisitivo, e está em franco crescimento econômico.
A cidade já dispõe de uma razoável rede hoteleira,
tem um bom poder aquisitivo e está em franco desenvolvimento econômico, o que torna ainda mais aconchegante. Com aproximadamente 32 mil habitantes, o
município é um dos principais pontos turísticos do estado, chamando atenção da mídia nacional, entre outros
atrativos, o carnaval.
O município foi destaque na mídia nacional através
de uma reportagem da TV Brasil, no programa Expedições, onde mostrou toda a riqueza cultural da cidade
e destacou Correntina como um paraíso incrustado no
cerrado do Oeste Baiano. Reisado, comidas típicas, manifestações folclóricas e o artesanato foram o foco das
gravações. Histórias emocionantes de personagens
desbravadores que fazem a cidade um referencial na
região, não ficaram de fora da reportagem.
O prefeito Ezequiel Barbosa não escondeu a alegria
ao comentar que a cidade voltou a chamar a atenção
dos meios de comunicação. Segundo ele isso é o resultado de uma gestão democrática que facilita o trabalho
da imprensa. “Nossa cidade tem uma natureza generosa e na condição de gestor, fazemos todo o esforço para
mostrar Correntina para o Brasil e para o mundo, pois
isso gera progresso e desenvolvimento para a nossa cidade” afirmou o prefeito, destacando ainda que estará
sempre a disposição da imprensa para falar sobre Correntina.

A Programação contou com atividades esportista, inaugurações de obras e shows musicais
Correntina é um município de
77 anos, porém jovem e ousado, um município determinado
e promissor, e sabe que tem
muito a crescer. “É dessa forma que nós agradecemos aos
moradores de Correntina por
tornarem o município cada vez
melhor. Temos orgulho da nossa cidade, de suas belezas, histórias incomparáveis, cultura e
localização geográfica e privilegiada por Deus. Correntina
é um lugar de gente de bem,
acolhedora e amiga”, disse o
prefeito.
Ezequiel falou ainda do
processo de desenvolvimento
contínuo do município e do orgulho que sente do lugar. “Não
somos os únicos a nos orgulharmos desse lugar, por isso,
dividimos essa alegria com todos nascidos nesta terra e com
aqueles que a adotaram como
sua cidade, zelam por ela e a
defendem. Parabéns querida
Correntina, parabéns ao povo,
pelo trabalho e luta”, finalizou
o prefeito.

A Programação teve início por volta das 5h com alvorada, em seguida o hasteamento das Bandeiras

Além do prefeito, prestigiaram os eventos o vice Roberto Brasileiro, a primeira dama
Hildegasdes Lopes, vereadores e secretários de governo

Filarmônica Heráclito Correntinense

A cidade fica as margens do Rio Corrente, que formam diversas pequenas ilhas como é o caso do Ranchão
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ENTREVISTA

Correntina: do caos ao
desenvolvimento, aproximando do ideal
município, o senhor tomou
alguma providência judicial
com relação a essa questão?
Criamos uma auditoria para apuração destes desmandos, governei
o ano de 2014 através de decretos
emergenciais e essas medidas já
causaram vários processos e cabe a
justiça julgar a proporção e a devolução do que levaram dos cofres públicos, mais eu pretendo com a auditoria realizada, publicar todos os
atos em jornais de expressão para
que o Brasil tome conhecimento do
que aconteceu em Correntina.

Jayme Modesto

Não é surpresa para ninguém a
batalha judicial após a eleição
de 2012, quando o senhor
venceu as eleições com uma
margem expressiva de votos e
foi impedido de tomar posse.
Agora como prefeito, o que foi

Imagens da cidade de Correntina

ascom

E

m meio a um tempo em que
as pessoas estão desacreditadas da política, por muitos fatores que vem acontecendo em nível nacional, ainda há
cidades que os prefeitos conseguem
fazer um trabalho diferenciado em
benefício da população. Quando se
tem um gestor que trabalha pelo
povo, na construção de obras e melhorias para o município, o resultado é visível. É o caso de Correntina,
onde o prefeito Ezequiel Barbosa,
tem sua vida dedicada exclusivamente ao povo correntinense, e
com essa dedicação e experiência,
os avanços tem sido significativos
para o município, que apesar das
dificuldades tem procurado supera
-las e fazer uma gestão pautada na
ordem, desenvolvimento econômico
e compromisso social.
Neste mandato onde a eleição só
foi decidida depois de uma longa
batalha judicial, com uma enxurrada de liminares, Ezequiel Barbosa,
assumiu definitivamente o comando do município pela 3ª vez. Encontrou uma herança complicada, sua
meta prioritária foi exatamente resgatar a credibilidade do município
e da administração. Ezequiel também foi o responsável, nas gestões
anteriores por tirar Correntina do
ostracismo e coloca-la no contexto
nacional, como um dos municípios
com grande potencial turístico e
dono de raras belezas naturais.
Confira esses e outros assuntos
nesta entrevista com o prefeito de
Correntina, Ezequiel Barbosa:

Correntina
não para, e no
futuro será uma
das melhores
cidades do
Oeste da Bahia
Ezequiel Barbosa

PREFEITO DE CORRENTINA

possível fazer pelo município
até o momento?
Eu recebi o município sem rumo,
uma Prefeitura desorganizada, primeiro que não foi realizada a transição de governo, uma imposição da
lei, não me entregaram nenhuma
chave e diante disso, tive dificuldades para colocar a casa em ordem.
Quero aqui afirmar que conseguimos organizar pelo menos 60% e
estamos na medida do possível, colocando tudo em seu lugar. O cargo
que eu assumo é meu por direito e
vou honrar essa confiança do povo
até o final do meu mandato, em 31
de dezembro de 2016.
Quanto ao sucateamento do

Em termos de infraestrutura,
benefícios e obras, o que foi
possível realizar nesse curto
período a frente do governo?
Dentro desses 15 meses, moralizamos a administração, impulsionamos a economia do município,
acabamos com a corrupção e resgatamos a credibilidade de Correntina. Estamos reconstruindo o
município. Entregamos a estrada
que liga Correntina a Pedra Branca
e Remanso, inauguramos a ponte
que liga Correntina, a Cobra Verde, Jenipapo, Silvana e Caruarú.
Inauguramos mais uma ponte, uma
praça, construímos três postos de
saúde, um no Rosário, um no bairro
São José e outro no Dourado e estamos inaugurando 11.950 metros
de asfalto e o semáforo. Estamos
construindo também um hospital
que já está com mais de 60% das
obras concluídas, será o maior hospital do Oeste da Bahia que eu vou
deixar de presente para o povo correntinense, tudo com recursos próprios do município.
Como o Senhor vê Correntina
nesses 77 anos de emancipação
política?
Correntina completa 77 anos,
sendo que de 1997 a 2004 o município foi governado por mim e en-

quanto eu administrar irei lutar para
trazer novidades para esta cidade.
Com relação ao que o município
produz, o governo do estado tem
uma responsabilidade muito grande, no sentido das arrecadações e
fiscalizações e espero que o novo
governo faça uma nova abertura,
para que possamos cadastrar todas
as empresas do nosso município e
que a receita seja revertida, no sentido de reconhecer que o município
de Correntina hoje é um dos maiores produtores de soja do Oeste da
Bahia, produzindo 4,8% de grãos.
Espero contar com esse apoio.
Quando fala do governo do
estado, o senhor se refere a
evasão de receita?
Sim. Hoje a evasão de receita é
muito grande. 40% vai para Luís
Eduardo, 20% vai para o Goiás, Minas Gerais e até para o Rio Grande
do Sul, por isso, restam apenas 40%
para o município de Correntina, que
é o que retorna para os cofres, 60%
está sendo desviado é por isso que
eu falo que com esta revisão de receita, acredito no crescimento do
município e quero dizer que hoje
Correntina está sendo vista pela
Bahia e pelo Brasil. Correntina não
para, e no futuro será uma das melhores cidades do Oeste da Bahia.
Como o senhor avalia os
escândalos de corrupção, falta
de ética e transparência que
se instalou no país em todos
os setores da administração
federal?
Não é da minha competência e
sim de quem representa o país, o
Congresso Nacional, o Senado Federal e a presidente, não quero tecer comentário. Vamos aguardar os
acontecimentos para como brasileiro fazer a minha avaliação e crítica
com mais embasamento, com relação aos fatos que estão ocorrendo.
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Cristópolis

Cristópolis sedia a primeira reunião
itinerante da UMOB
Fotos: jayme modesto

Jayme Modesto

O

município de Cristópolis sediou a 1ª
reunião itinerante
da União dos Municípios do Oeste da Bahia
(UMOB) de 2015, e a 22ª desde
quando foi fundada. Prefeitos
filiados a entidade se reuniram
nesta quinta-feira, 16, no Club
Estrela de Ouro.
O encontro faz parte do
calendário de reuniões itinerantes e teve como pauta
principal, a importância do
Consórcio de Saúde para o
Oeste baiano. Os prefeitos discutiram também sobre infraestrutura. Os dois consórcios
são considerados ferramentas
fundamentais para promover o
desenvolvimento integrado da
região.
O prefeito de Cristópolis,
Antônio Pereira, anfitrião do
evento organizou uma ótima
recepção para os prefeitos e
o público que compareceu
ao encontro. O presidente da
UMOB, Marcelo Mariani, prefeito de Cotegipe coordenou a
reunião e anunciou que a próxima será realizada, no dia 7 de
maio em Buritirama.
Para o presidente, o debate

Prefeitos discutiram sobre a importância do Consócio de Saúde para o Oeste
entre os prefeitos mostra um
avanço nas discussões sobre
os principais problemas da região. O conjunto de gestores
afinou o discurso garantindo
trabalhar unidos pelo fortalecimento de todos os municípios do Oeste Baiano.
Marcaram presença no encontro os prefeitos de Cotegipe Marcelo Mariane, Arival
Viana de Buritirama, Anderson Cleyton de Baianópolis,
José Conceição de Wanderley,
Jaabes Júnior de Formosa do
Rio Preto, Márcio Mariano de

Muquém do São Francisco,
Gilvam Pimentel prefeito de
Catolândia, Demir Barbosa de
São Desiderio, Hamilton Lima
de Riachão das Neves, Ney
Borges de Mansidão, Humberto Pereira de Tabocas do Brejo
Velho, Leopolno Neto prefeito de Angical. Os prefeitos de
Barra Arthur Silva e Humberto
Santa Cruz de Luís Eduardo
Magalhães foram representados. Além de vices prefeitos,
presidentes de Câmaras e vereadores de vários municípios
da região.

Presidente da UMOB, Marcelo Mariani

Prefeitos de Buritirama Arival Viana, de Baianópolis Anderson Cleyton, de Riachão das
Neves Hamilton Lima e de Mansidão Ney Borges

FORMOSA

Câmara de Formosa do Rio Preto promove
curso de capacitação
Os participantes viram sobre o orçamento municipal
- instrumento de planejamento das atividades estatais composto pelo PPA, LDO e LOA
Fotos: ascom

Jayme Modesto

A

Câmara Municipal
de Formosa do Rio
Preto promoveu, no
mês de abril, um
curso de capacitação e gestão, destinado aos parlamentares e servidores da Casa.
Com oito horas de duração,
o curso foi ministrado pelo
consultor em administração
pública, Phydias Oliveira,
bacharel em Ciências Econômicas pela PUCMINAS que
já exerceu inúmeras funções
nas administrações públicas
municipais e estaduais em
Minas Gerais.
Os participantes tiveram a
oportunidade de assistir uma
ampla explanação sobre o
orçamento municipal - instrumento de planejamento das
atividades estatais composto
pelo PPA, LDO e LOA, são as
principais leis votadas pela
Câmara de Vereadores, uma
vez que é através deles que

O curso foi destinado aos parlamentares e servidores da Casa
são estabelecidos e definidos
os programas de governo que
pautarão as ações do governo
municipal.
De acordo com o presidente da Casa, Hermínio
dos Reis, os conhecimentos
quanto aos procedimentos e
a legislação pertinente à ela-

boração do PPA, LDO e LOA
foram fundamentais para
que a Câmara de Formosa
possa discutir e votar com
consistência as peças do orçamento. “Primeiro por conta
de seu papel precípuo que é o
de legislar. Segundo, porque
pode ser maximizada a ação

O curso foi ministrado pelo consultor em administração
pública, Phydias Oliveira
dos vereadores no processo
de orçamentário, inclusive
através de emendas e terceiro, porque no caso de inconformidades legais e técnicas
dessas peças orçamentárias,
uma vez promulgadas pelo
executivo, os vereadores respondem, juntamente com o

prefeito”, destacou.
O curso teve como proposta ainda a importância desse conhecimento das peças
orçamentárias, para o pleno
exercício da função legislativa de fiscalização da execução orçamentária municipal.
“Acreditamos que este foi um

momento de grande aprendizado, além do crescimento
humano e profissional adquirido por todos nós parlamentares e servidores deste legislativo” afirmou Hermínio.
O curso foi promovido pela
empresa Conceitus Consultoria Pública.
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O polivalente empresário Fábio Lauck
visita o Palácio Episcopal em Barra
Fotos: jayme modesto

preendeu ao colocar na carreata realizada em Barreiras,
uma verdadeira frota. Foram
trinta e cinco caminhões, fazendo um verdadeiro buzinaço
pelas ruas da cidade, chamando a atenção da população
e empolgando os líderes governistas. A atitude de Lauck
rendeu elogios de Rui Costa e,
principalmente, do candidato
a vice-governador, João Leão.
Mesmo sem ter mandato, Fabio Lauck se tornou um dos
nomes mais comentados na
passagem da comitiva governista pela região Oeste.

Jayme Modesto

A

proveitando a visita
ao município de Barra, no dia 10 de abril,
onde esteve com o governador do estado, Rui Costa,
o católico fervoroso, o empresário Fábio Lauck privilegiou
um dos monumentos religiosos mais importantes da região, o Palácio Episcopal construído há mais de 300 anos,
onde hoje sedia a Diocese de
Barra, considerável patrimônio
arquitetônico da Barra.
O conjunto do Palácio
composto por capela, chalé
e seminário, deixou Lauck
encantado. Peças criadas
entre os séculos XVI e XX. A
secretária, Lindalva Ribeiro e
a missionária, Mônica Maria
acompanharam o empresário
que esteve junto ao vereador
de Luís Eduardo Magalhães,
Jarbas Rocha.
O acervo é composto por inúmeras peças de artistas anônimos – característica própria da
arte sacra – e obras de nomes
reconhecidos. Destacam-se
também as coleções de prataria e ourivesaria, lampadários,
mobiliário, retábulos, altares
dentre outras peças.
Durante a visita, Lauck admirou o espaço. “Supreendentemente belo! Sem dúvidas
um espaço de bom gosto, e
proporciona à população de
conhecer mais sobre esse
ícone da cultura. Visitar este
palácio é também uma viagem pela história do Brasil e
da Bahia”, disse o empresário.

O conjunto do Palácio deixou Lauck encantado

Devoto de N. S. Aparecida
Empresário na compania da secretária Lindalva Ribeiro e do
vereador de LEM, Jarbas Rocha

Quem é Lauck?
Empresário, esportista e
político. Fábio Lauck é conhecido pela sua habilidade nos
negócios pela serenidade, inteligência e diplomacia, requisitos que fazem parte do seu
cotidiano. Tem como lema,
as palavras trabalho e empreendedorismo, dessa forma
Lauck se tornou uma figura

E

Esporte
Criado há apenas três anos
pelos empresários Fábio
Lauck e Adriano Janjar, o LEM
Vento em Popa Janjar é o grande destaque da Bahia quando
o assunto é Futsal. O “Vento
em Popa Janjar” trabalha pelo
envolvimento da comunidade
em busca do crescimento coletivo. “Honramos a nossa torcida, defendemos o nome de
Luís Eduardo Magalhães e fazemos valer o investimento de
cada parceiro que acredita em
nosso trabalho. Dessa forma
escrevemos uma nova história
e chegamos onde gostamos
de estar: no lugar mais alto do
pódio”, disse Lauck.

m nossa maratona de viagens pela
região, encontramos na cidade de
Oliveira dos Brejinhos, na
Chapada Diamantina, como
sempre coisas curiosas e interessantes. Lá dois pontos
nos chamou atenção: a escadaria da Santa Cruz, onde
repousa o cruzeiro e uma
estátua com a imagem de N.
S. das Oliveiras, além da capela — local de celebração
religiosa.
Fundada em 1865 por
José Manuel Teixeira Leite,
Oliveira dos Brejinhos é uma
cidade encantadora, além
de sua rica história.
A escadaria foi idealizada e construída na década
de 70, pela Senhora Urânia
Guedes, primeira dama da
cidade, na gestão do então

importante e conhecida no
Oeste do estado.
Fábio vem atuando com
muito cacife para o desenvolvimento da região. Sob seu
comando está o time LEM
Vento em Popa Janjar, a Transportadora Vento em Popa, fazendas, além de sua atuação
efetiva na política regional.
Fábio Lauck é dessas figuras carismáticas, que entre
o "populesco" e o simpático
simplesmente consegue ser

Condecoração

Regina Figueiredo e Fábio Lauck
sincero, sem perder a postura de empresário e político
bem sucedido. O que se pode
esperar é que continue trabalhando com maestria à frente
de seus empreendimentos,
porque é homem incansável
para o trabalho e atividades
diversificadas.
Política
Na campanha do governador Rui Costa em 2014, o
empresário Fabio Lauck sur-

Em solenidade especial, no 10º Batalhão da
Polícia Militar (BPM), em
Barreiras, no dia 24 de
abril, em homenagem a
Tiradentes, patrono dos
PMs do Brasil, o empresário Fábio Lauck, dentre
outras personalidades
receberam medalhas
condecorativas pelos
relevantes serviços prestados ao Estado da Bahia
e à Polícia Militar.

A arte de navegar
Jayme Modesto - gazetadooeste@yahoo.com.br

Encontramos em Oliveira dos Brejinhos
prefeito, Carmerindo José
Pereira e mãe do atual prefeiro, Clediston Guedes Pereira.
Outra curiosidade é o
tumulo do Cel. Francisco
Teixeira da Silva, no topo
de uma montanha que fica
próximo a cidade e é visível
a longa distância. Francisco
Teixeira é descendente do
clã, que dominou as terras da
região nos séculos XVII a XX.
Contam que na época do

coronelado, Oliveira dos
Brejinhos ganhou dias de
prosperidade em sua economia. Porém, atravessou
momentos difíceis com a
implantação da ditadura da
“Chibata” do Cel. Francisco
Teixeira de Oliveira.
Faltam as referências históricas e biográficas, já que
a diretoria de cultura do município, não mostrou interesse em fornecê-las.

Imagem N. S. das Oliveiras

Escadaria da Santa Cruz

Capela com túmulo
do Cel. Teixeira
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Prefeito de Barra receb
para inauguraçõe
A visita de
Rui Costa ao
município
de Barra
mobilizou
lideranças
políticas de
toda região
Oeste
Cheilla Gobi

O

prefeito de Barra, Artur Silva recebeu, no
dia 10 de abril, o governador, Rui Costa e
o vice-governador, João Leão,
que participaram do evento de
entrega do Residencial Alto do
Junco, empreendimento com
150 unidades, construído por
meio do programa Minha Casa
Minha Vida, e também de um
Sistema de Abastecimento
de Água que vai atender às
localidades de Brejos do São
Gonçalo e Mato Escuro, beneficiando 450 moradores da região. Além disso, o governador
inaugurou o, Centro Regional
de Ensino Médio com Intermediação Tecnológica Velho
Chico (Cemit).
O empreendimento com 150
unidades irá beneficiar com a
moradia digna um total de 600
pessoas. Os imóveis possuem
dois quartos, sala, banheiro, cozinha e área de serviço,
com piso cerâmico em todos
os ambientes. O residencial
dispõe de infraestrutura completa com quadra de esportes, pavimentação, redes de
água, esgotamento sanitário,
drenagem, energia elétrica e
disponibilidade de acesso ao
transporte público, um investimento de R$ 9 milhões.
O governador disse que,
segundo a Caixa Econômica
Federal, cada uma das casas
custou R$ 60 mil, incluindo os
recursos aplicados em infraestrutura. “Os valores das prestações, variam entre R$ 25 e
R$ 80, serão pagos ao longo
de dez anos, o que vai totalizar
cerca de R$ 6 mil. A diferença,
de R$ 54 mil, quem paga é o
governo, por meio deste programa social tão importante,
que gera também emprego
para o povo brasileiro”, disse
Rui Costa.
A dona de casa, Cíntia Saara Torres, 28 anos, tem dois
filhos, está grávida do terceiro
e recebeu das mãos do governador as chaves da unidade
onde vai morar, também com
o marido, que é pedreiro. “Eu
pagava R$ 400 de aluguel. Vou
pagar R$ 25 de prestação. É o

Moradora comemora ao receber a chave da casa própria

Residencial Alto do Junco
que sempre quisemos a vida
inteira e, agora, vai sobrar dinheiro para a gente investir
em outras coisas, no futuro
dos nossos filhos”.
Estudantes ganham
centro de ensino
Estudantes do município
de Barra e das regiões do Vale
do São Francisco ganharam
um novo equipamento que

Espaço de lazer
possibilitará a ampliação do
processo de aprendizagem,
principalmente de jovens de
comunidades rurais. O Centro Regional de Ensino Médio
com Intermediação Tecnológica Velho Chico (Cemit),
atenderá aproximadamente
930 estudantes do ensino
médio. Durante a solenidade,
que contou com a presença
do secretário de Educação do

estado, Osvaldo Barreto e do
secretário de Desenvolvimento Urbano, Carlos Martins,
o governador participou de
uma videoconferência, transmitida da Escola Estadual
Cristo Rei, no município de
Barra, pelo sistema do Instituto Anísio Teixeira (IAT), em
Salvador.
O Cemit da região é formado por 15 núcleos, sendo dez

na sede do município, com o
maior número de alunos do estado, outros três em Muquém
do São Francisco e dois em
Morpará, totalizando 1.114
alunos matriculados. O Cemit
tem um papel estratégico no
gerenciamento do projeto de
Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (EMITec).
O EMITec, criado em 2011,
busca atender a três vertentes

da educação na Bahia: a extensão territorial, a carência
de docentes, habilitados para
atuarem no interior e a redução das desigualdades socioculturais.
De acordo com Rui Costa,
Barra é um exemplo do que o
governo quer de engajamento
para uma educação pública
cada vez melhor. “Muitos alunos de Barra conseguiram pas-
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be governador
es de obras
Fotos: jayme modesto

Palanque oficial

Prefeito Arthur Silva agradece e faz novas reivindicações

Estamos
orgulhosos
com a visita do
governador Rui
Costa a nossa
cidade
Arthur Silva

PREFEITO DE BARRA

sar no último Enem, estudando
pelo material didático com o
apoio da intermediação tecnológica, do curso a distância, o
que prova o sucesso desse programa e a dedicação dos nossos alunos”, enfatizou Costa.
O EMITec já chega a 150
municípios baianos, com 655
salas e 969 turmas. De 2011
até agora, já foram beneficiados pelo programa, 61.717

estudantes, destes, 15.842
concluíram o ensino médio.
Em 2015, o EMITec deverá
chegar a 160 municípios, beneficiando em média, 24.854
estudantes nas três séries do
ensino médio.
A professora, Iara Fon explica que o treinamento contribui não apenas para as aulas no estúdio, mas também
nas salas de aula. “No final

do ano, recebemos imagens
de alunos que já estavam se
formando e não precisaram
mudar de cidade para poder
cursar o ensino médio. É gratificante perceber que os alunos estão entendendo, que
realmente estamos chegando
com conteúdo de biologia,
onde não tinha um professor
de biologia. Com conteúdo
de química, onde não tinha
um professor de química”, comentou Iara.
O prefeito de Barra Arthur
Silva falou da satisfação com a
parceria do município junto ao
governo do estado. “Estamos

orgulhosos com a visita do governador Rui Costa em nossa
cidade, no início de seu mandato, isso demonstra a sua
preocupação com o interior do
estado e reafirma a continuidade de uma parceria iniciada
ainda no governo de Wagner.
Agradecemos pelas ações já
efetivadas”, disse Artur, destacando ainda novas reivindicações, a principal delas, a
construção da ponte sobre o
Rio São Francisco.
A visita de Rui Costa ao
município de Barra mobilizou
lideranças políticas de toda
região Oeste. Participaram
do evento, os prefeitos de
Morpará, Edinalva Pereira,
Xique-Xique Alfredo Ricardo
Magalhães, Catolândia Gilvan Pimentel, Barreiras Antônio Henrique, Luís Eduardo
Magalhães Humberto Santa
Cruz, Irecê Luís Pimentel, Cotegipe Marcelo Mariani, Bom
Jesus da Lapa Eures Ribeiro,
Paratinga Eliezer Filho, Muquém do São Francisco Márcio Mariano, e ainda o superintendente regional da Caixa
Econômica, no Oeste da Bahia, Valter Luiz Siqueira, vereadores, deputados, secretários
municipais e empresários de
toda região. ●

Barra não para,
está em constante
evolução
O município de Barra, que no dia 16 de junho
completará 139 anos de existência, orgulhandose de ser uma das cidades mais antiga da região
está a registar mudanças significativas. Qualquer pessoa que conhece, nota que, a cada dia
que passa novas construções, estabelecimentos
comerciais e habitação moderna vão surgindo.
Resulta de um esforço entrosado da população e
das autoridades administrativas e municipais, visando proporcionar melhores condições de vida,
não só aos habitantes como também a quem visita o município.
Barra é uma cidade que possui belo traçado
urbanístico, com ruas, becos, praças e avenidas
amplas e arborizadas, sendo considerada uma
das mais bonitas e acolhedoras de toda a margem esquerda do Velho Chico. Sua economia
hoje é gerada por três segmentos principais, a
agricultura, pecuária, comércio e serviços.
Vários indicadores econômicos apontam que o
município da Barra melhorou muito nos últimos
anos e passa por um momento de considerável
expansão. Um dos fatores principais que tem impulsionado o desenvolvimento do município para
alcançar este nível de crescimento é o esforço da
administração municipal em promover ações de
cunho econômico e social, o que tem sido relevante na geração de vários benefícios direcionados ao desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida de seu povo.
Nos últimos anos, Barra deu uma significativa
guinada à procura de recuperação social, econômica e cultural, cujos resultados positivos verificam-se em todos os setores da sociedade organizada e em toda a área territorial do município.
“Temos hoje uma nova Barra, que inspira progresso e motiva seus moradores a trabalharem
em demanda de um crescimento rápido, para dar
ao município um lugar de destaque, no contexto das demais unidades prósperas da Bahia e do
Brasil”, afirmou o prefeito Arthur Silva.
Outro aspecto que chama atenção a quem visita a cidade, um excelente acervo de estátuas
em bronze, de autoria do escultor barrense Dom
Martins de Oliveira. As esculturas compõem o
movimento artístico-cultural que o autor denominou de “Ciclo do Bronze”, composto de obras
construídas entre 1959 e 1974. Além de alguns
imóveis que restaram da sua arquitetura neocolonial, prédios datadas do início do século XIX.
O considerável patrimônio arquitetônico da
Barra está incluído no Inventário de Proteção do
Acervo Cultural da Bahia, IPAC; conforme estudo
e catalogação publicados no Volume VI da Secretaria da Cultura e Turismo do Estado: Monumentos e Sítios das Microrregiões Nordeste, Vale Sanfranciscano e Extremo Oeste da Bahia.
No elenco dos prédios selecionados pelo IPAC
estão a Igreja do Bom Jesus dos Navegantes
(1808), Igreja Matriz - Catedral de São Francisco
das Chagas (1859), Palacete da Rua dos Mariani - Prefeitura antiga (1904),Mercado Municipal
(1917), Palacete Pinto (1919), Chalé dos Mariani - Camandaroba (1921), Chalé Irineu Simões Casa da Cultura Avelino Freitas (início do século
XX), Casa da Fazenda Torrinha (1874), Casa da
Fazenda Boqueirão (1843).
Além desses imóveis, existem outros de igual
importância na história e arquitetônica como a
antiga Estação Telegraphica (século XIX), onde
atualmente funciona a Prefeitura Municipal; o
conjunto do Palácio Episcopal (1932) com capela, chalé e seminário; o prédio da Loja Maçônica,
antigo Hospital de São Pedro (1842), construído
pela Irmandade da Santa Casa da Misericórdia;
a Capelinha de Senhora Santana (século XIX); a
Igreja de Nossa Senhora do Rosário (1950); o antigo Teatro São João, construído no século passado; o prédio dos Correios e Telégrafos (1937);
a Igreja Batista (1948); vários casarões na área
comercial, dentre outros.
“Barra não deixará de ser um ponto de referência na história do Sertão da Bahia”, diz o prefeito.
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Riachão das Neves

Em visita a Riachão das Neves, o governador
inaugurou o Sistema de Abastecimento de Água
Fotos: jayme modesto

O NOVO
SISTEMA DE
ABASTECIMENTO
VAI BENEFICIAR
MAIS DE 3.800
HABITANTES DO
DISTRITO DE SÃO
JOSÉ
Jayme Modesto

F

oi com grande festa
que a comunidade do
distrito de São José
do Rio Grande, em
Riachão das Neves, recebeu o
governador Rui Costa e o vice
João Leão, acompanhados do
prefeito, Hamilton Lima e da
primeira Dama e Secretária
de Administração e Finanças,
Célia Lima, no dia 25 de abril,
para a inauguração do Sistema de Abastecimento de Água
na comunidade.
“Para mim, é uma alegria
estar aqui. Agradeço a confiança do povo de São José,
pois sei que estou participando de um momento histórico
deste povoado. Não há coisa
mais importante do que ter
água e energia em sua casa.
Portanto, vim reiterar meu
compromisso de trabalhar
muito para todos desta região”, ressaltou o governador.
O novo sistema de abastecimento vai beneficiar mais
de 3.817 habitantes da localidade, com investimento de
R$ 1.881.855, 51 e teve a obra
executada pela Companhia
de Engenharia Hídrica e de
Saneamento da Bahia (Cerb).
A rede de distribuição tem
6,5 quilômetros e a estação
de tratamento possui dois reservatórios e faz a captação
de agua do Rio Grande, onde
passa por um processo de dupla filtragem até chegar às residências.
Todas as famílias da localidade passaram a ter água
potável nas torneiras. Por
meio do Programa Água para
Todos, foi firmada ainda uma

Governador reintera compromisso de trabalhar pela região
Fotos: ascom

Entrega do Anexo Carlota Joaquina do Colégio Ivardo Pereira Bastos

Na oportunidade, o prefeito solicitou a pavimentação asfaltica
na estrada que liga a BR 135 a sede de São José

Não há coisa
mais importante
do que ter água
e energia em
sua casa
Rui Costa

GOVERNADOR DA BAHIA

parceria entre o Governo do
Estado e a Fundação Nacional
de Saúde (Funasa), órgão do
governo federal, que viabilizou a construção do sistema
de tratamento e distribuição
de água.
O governador Rui Costa
também entregou ao município de Riachão das Neves, no
povoado de Carlota, o Anexo
Carlota Joaquina do Colégio
Estadual Ivardo Pereira Bas-

A população recebeu a comitiva em grande festa
tos, e o anexo do Colégio Estadual Rodolfo de Queiroz no
assentamento Dom Ricardo.
Hamilton, um dos prefeitos
mais atuantes da região, vem
fazendo uma gestão com iniciativas inovadoras, pautada
na ética e na moralidade administrativa. No seu pronunciamento disse Riachão ter
saído de um quadro de quatro
anos de escuridão e atraso. “O
início foi de muita luta diante

dos problemas que encontramos, mas hoje podemos dizer
que estamos colhendo os frutos desses esforços”, afirma
Hamilton.
Hamilton agradeceu a visita
do governador e o entregou
uma nova pauta de reivindicações, a principal delas, a pavimentação asfáltica da estrada
que liga a BR 135 a sede do
distrito de São José.
As principais ações de sua

administração são norteadas
pelo planejamento e racionalidade com economicidade,
elaboradas a partir das prioridades da população. O objetivo é colocar em prática uma
gestão pública eficiente capaz
de promover serviços públicos
com qualidade, assim construindo um novo modelo de
prestação de serviço que permite solucionar os principais
problemas da comunidade. No

O início foi
de muita luta
diante dos
problemas que
encontramos,
mas hoje
podemos dizer
que estamos
colhendo os
frutos desses
esforços
Hamilton Lima

PREFEITO DE RIACHÃO DAS NEVES

evento também foi distribuído
um folder nominando as principais obras implantadas nestes dois anos de gestão.

Programa de capacitação é realizado com
sucesso em Riachão das Neves
Fotos: pedro nunes

Pedro Nunes

O

Programa de Capacitação a Distância
para Gestores Escolares – Progestão foi
realizado no dia 14 de abril,
no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Riachão das Neves.
O Progestão é constituído
pela equipe de gestão escolar, envolvendo diretores

escolares, vice-diretores, supervisores escolares, coordenadores de área, professores
líderes, candidatos à função
de dirigentes e outras lideranças, conforme critérios
definidos em cada unidade
da federação.
O curso é organizado em
dez módulos estruturados em
unidades didáticas, com a finalidade de capacitar as lideranças escolares. Os temas de

cada módulo foram definidos
a partir de pesquisa realizada
com dirigentes escolares, com
o objetivo de se identificar, os
principais problemas e questões vivenciadas no cotidiano
da escola, como o sucesso e
permanência de alunos na escola, projeto pedagógico, avaliação institucional, gerenciamento financeiro, espaço
físico, patrimônio da escola,
avaliações externas, recursos

humanos, entre outros.
O evento contou com a participação do prefeito, Hamilton Lima, a primeira dama e
secretária de Administração
e Finanças, Célia Lima, a secretária de Educação, Irlane
Costa, a coordenadora geral
da Educação, Romênia Barbosa, das tutoras do programa,
Adriana Rodrigues e Edileusa
Gomes e dos diretores e coordenadores municipais.
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Morpará

Prefeita de Morpará fala das dificuldades,
desafios e avanços
Fotos: ascom

Jayme Modesto

H

á dois anos no comando da Prefeitura de Morpará,
a prefeita Ednalva
Pereira (Nalva), em entrevista
ao Jornal Gazeta do Oeste falou dos desafios e conquistas
neste período, no qual o país,
estados e municípios têm vivido momentos de dificuldades
políticas administrativas, promovendo ajustes e adequações para o desenvolvimento
de ações, que são essenciais
para o bem-estar e qualidade
de vida da população.
“Todos sabem da situação
que recebemos o município,
não só o abandono estrutural,
mas também de ordem financeira. A verdade é que foram
inúmeras dificuldades e ainda
agravadas pelos problemas
que o país vem atravessando.
Foram dois anos e quatro meses difíceis para os pequenos
municípios, principalmente
para os que não têm receita
própria como Morpará. O governo federal e estadual tem
dado a sua parcela de contribuição, porém ainda de forma
muito tímida diante de nossas
carências e demandas”, evidencia Nalva.
De acordo com a prefeita,
foi necessário promover ajustes e contenção de despesas,
devido as dificuldades e o
grande desafio é a questão financeira, e isso desestabiliza
o município, criando dificuldades e preocupação para a
administração. “Foi necessário promovermos ajustes em
Morpará para adequarmos a
esta nova realidade”.
Exercendo o seu primeiro
mandato e enfrentando alguns contratempos, a prefeita avalia este período de seu
mandato positivamente. “Apesar dos contratempos que tive-

Prefeita Nalva investe na saúde

Melhorias de estradas vicinais

Prefeita Nalva articula emendas com o deputado Sérgio Brito
mos, é possível fazermos uma
avalição positiva. Diversas
ações foram executadas e outras estão em andamento, em
todos os segmentos da administração municipal. Tivemos
avanços e fechamos estes dois
anos dentro do que havíamos
planejado no plano de governo, já que tínhamos consciência dos obstáculos que iriamos
encontrar”, conta a prefeita.

Nalva falou ainda das previsões para este ano e falou
das conquistas e avanços de
sua administração. “Pelo que
tenho observado, acho que
vamos ter um ano um tanto
quanto difícil, diante do que
estamos presenciando com
esta crise política e financeira. Imagino que uma das
nossas maiores conquistas
foi a moralização da gestão

e o resgate da credibilidade
da administração”, frisou a
prefeita ressaltando ainda os
trabalhos normais da administração, como melhor atendimento à população, e também a garantia de qualidade
de vida aos munícipes. “É uma
marca do nosso trabalho, temos o dever do administrar o
município com o objetivo de
melhorar a vida das pessoas

Sistema de abastecimento de água, povoado de Tiririca
e isso tem sido uma meta de
nossa como gestão”.
A prefeita disse conhecer
as críticas e considera algumas pertinentes. “Não somos
perfeitos, somos seres humanos e cometemos erros, mas
grande parte das críticas são

políticas, feitas por pessoas
que torcem para que tudo dê
errado. Eu não ligo para as críticas politiqueiras. Agora para
as críticas pertinentes, construtivas, eu olho com carinho
porque querem o melhor para
o município”, concluiu Nalva.

Deputado Pablo Barrozo pede Centro de Cardiologia para Barreiras
Além da construção do Centro de Cardiologia, em Santa Maria da Vitória, uma intervenção
importante também deve ser realizada na maternidade, beneficiando a área neonatal
Edivaldo Costa

A

pós reivindicar na Assembleia Legislativa,
para garantir investimentos e melhorias
no sistema de saúde da região
Oeste, o deputado estadual,
Pablo Barrozo (DEM) recebeu
a promessa do secretário de
Saúde, Fábio Vilas-Boas de
que seus pedidos serão atendidos nos próximos meses.
Uma das intervenções será
a construção de um Centro
Cardiológico em Barreiras,
que contará com um investimento de R$ 5 milhões. Todo
este montante, destinado à
construção do espaço, será
doado pela comunidade atra-

vés da Associação Baiana
de Agricultores e Irrigantes
(Aiba) e a Associação Baiana
dos Produtores de Algodão
(Abapa). A manutenção do
centro será mantida pelo governo estadual.
“Quando estive na audiência da Comissão de Saúde, na
Assembleia junto com o secretário, no início do mês de março, ele garantiu a construção
do Centro Cardiológico, um
espaço moderno, com hemodinâmica e ala pós-cirúrgica”,
afirmou o deputado.
O projeto do Centro Cardiológico está em processo
de finalização e deverá ser
anunciado em junho, durante o evento Bahia Farm Show

- uma das maiores feiras de
agronegócio do país, realizada no município de Luís
Eduardo Magalhães.
Já para os estudantes de
medicina de Barreiras, a novidade anunciada pelo secretário é a construção de um
Hospital Universitário (HU),
no terreno localizado, atrás
do Hospital Municipal. A intenção é integrar o HU à Universidade Federal do Oeste.
Santa Maria
da Vitória
Em Santa Maria da Vitória,
uma intervenção importante
será realizada na maternidade,
beneficiando a área neonatal.
O projeto prevê a qualificação

do berçário de alto risco, além
da melhoria de equipamentos
e tecnologia. A área obstétrica também receberá investimento na parte operacional.
"Vamos aportar o recurso que
for necessário para qualificar
o berçário", enfatizou o secretário, após o deputado ter solicitado a realização das obras
no município.
“Vou continuar vigilante
para que todas as promessas
feitas pelo secretário Fábio Vilas-Boas sejam atendidas. Fiz
os pedidos porque acompanho de perto, há muitos anos,
a situação na área de saúde
do Oeste e sei das necessidades da população”, finalizou o
parlamentar.
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Grande festa marca o centenário
de dona Ornelina Clara
Fotos: jayme modesto

Aniversário
reuniu
cerca de 300
convidados em
praça pública
em Barreiras
Jayme Modesto

M

uito alegre e cheia
de vida, dona Ornelina Clara dos
Santos festejou no
dia 19 de abril, seus 100 anos
de vida. A família organizou
uma festa para 300 pessoas
em uma praça, em frente ao
edifício Ornelina III, no bairro
Sandra Regina, em Barreiras.
A comemoração teve início
com um culto evangélico, dirigido pelo pastor, Robson da
Igreja Maranata. Após a celebração houve as homenagens
dos familiares, apresentação
de uma peça teatral com o
grupo, Teatrando – narrando
a história da aniversariante
e como não poderia faltar,
o corte de um grande bolo
comemorativo aos seus 100
anos.
Dona Ornelina recebe os
cuidados de toda família, porém a mais próxima é a filha
caçula, Domingas Clara de
Arruda. Seu patrimônio familiar é surpreendente, 15
filhos – nove vivos, 98 netos,
201 bisnetos e 68 tetranetos,
totalizando 382 descendentes
da família.
“É uma emoção. A nossa família é grande, todos unidos,
graças a Deus. Ela está muito
feliz, e isso nos deixa mais feliz ainda! Ela está rodeada de
pessoas que a amam e quanto mais anos Deus quiser dar
para ela, a gente vai estar aqui
para comemorar”, afirmou a
filha Domingas.
Dona Ornelina expressou,
com sorrisos, que estava contente com toda a movimentação por conta da festa. Lúcida
e rodeada pelas filhas, netos,
bisnetos, tetranetos e ainda o único irmão, Berlamino
Rodrigues da Silva e a única
cunhada senhora Joana, Ornelina lembrou com orgulho
das vitórias e dificuldades que
passou durante toda a vida.
Logo após o tradicional ‘parabéns’, dona Ornelina ajudou
a cortar o bolo, o primeiro pedaço ficou justamente para
ela mesma. Bem a vontade e
sendo o centro das atenções,
Dona Ornelina posou tranquilamente para fotos.
O neto, Edson Pereira de
Santana falou da alegria em
comemorar uma data tão importante e rara. “Sinto-me
muito feliz em poder retribuir
tudo o que minha vó fez por
mim e por todos nós da família, não são todos que tem a
sorte, a oportunidade de ter a
vó por tanto tempo. Ela é uma
pessoa muito especial”, contou Edson.
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Empresas e personalidades recebem
Prêmio Top Qualidade 2015
Cheilla Gobi

C

onsolidado nos mercados de pesquisa e publicidade, o Prêmio Top
Qualidade chegou à sua 14ª
edição, escolhendo mais uma
vez, empresas, profissionais
liberais e prestadores de serviços em evidência, no município de Barreiras, Oeste baiano.
Cerca de 50 empresas e personalidades foram agraciadas
com a placa oferecida pela Intervox, no mês de março.

Em Barreiras, ao longo dos últimos 15 anos,
já foram entregues mais de 900 certificados
O prêmio tem como objetivo colocar em destaque
empreendimentos de grande
e pequeno porte que mais se
destacaram e contribuíram
para o desenvolvimento da
cidade, bem como levar ao
conhecimento da população, as empresas que visam

excelência e a satisfação de
seus clientes e colaboradores. Em Barreiras, ao longo
dos últimos 15 anos, já foram
entregues mais de 900 certificados.
Dentre as categorias homenageadas estavam restaurante, farmácia, escola, academia

de musculação, lojas de confecções, tintas, mecânicas, estúdio fotográfico, autoescola,
emissora de rádio, jornal, dentre outros segmentos.
Para a representante de
uma das empresas homenageadas, Juscelene Mariano,
trata-se de um evento de mui-

ta importância para o mercado
local, uma vez que aumenta a
competitividade entre as empresas e estimula uma melhoria na qualidade dos serviços
prestados.
De acordo com o emissário
da Intervox, Messias Rocha, o
instituto foi criado em março

do ano de 2000 em Curitiba
-PR, atualmente realiza pesquisa de opinião pública em
mais de 12 estados brasileiros
cumprindo aproximadamente
90 cidades. Na oportunidade
agradeceu a confiança dos
barreirenses depositada no
trabalho. “Agradecemos pela
confiança em nosso trabalho e
quero deixar aqui a certeza de
que em 2016 estaremos novamente realizando a 15ª edição
dos melhores do ano em Barreiras”, disse Rocha.
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BARREIRAS

Central de Regulação controla
consultas e exames
CENTRAL PASSOU A CONTAR COM O SISTEMA DE MARCAÇÃO VIA INTERNET DIRETAMENTE DAS 29
UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
jayme modesto

Cheilla Gobi

Ferramenta
de gestão

A

pós o Sistema Regulatório, a Central de
Barreiras passou a
contar com o sistema de marcação de consultas
e exames via internet diretamente das 29 unidades de
saúde do município. “O que
antes era feito manualmente,
agora está sendo feito on-line. As consultas e exames são
marcados via internet e enviadas para todos os prestadores.
Otimizamos todo esse serviço
e hoje as longas filas de espera, não existem mais, ” frisou o
coordenador da Central de Regulação, Maxsuel dos Santos.
Ao longo dos anos, a falta de
qualidade no acesso aos serviços de saúde evidenciou a
necessidade do Ministério da
Saúde de desenvolver um Sistema de Regulação em Saúde.
De acordo com a política de
Regulação da Atenção à Saúde deve ter como objetivo, a
implementação de uma gama
de ações meio que incidam
sobre os prestadores, públicos
e privados, de modo a orientar uma produção eficiente,
eficaz e efetiva de ações de
saúde, buscando contribuir
na melhoria do acesso, da integralidade, da qualidade, da
resolubilidade e da humanização destas ações.
Na Secretaria Municipal de
Saúde de Barreiras, a implantação teve início em abril de
2014. O coordenador da Central de Regulação, Maxsuel
conta que foi analisada toda
a infraestrutura da Central,
equipamentos, rede de intercomunicação, foram feitas
visitas as principais unidades
de saúde, foram relacionados
todos os serviços ofertados
pela secretaria, foi feito todo
o levantamento dos profissionais marcadores e for fim foi
realizada a análise do fluxo
regulatório adotado na época.
A partir das informações foi
traçado o planejamento de implantação da Central de Saúde, criado o cronograma de
tarefas, identificando e apresentando soluções para alguns problemas encontrados,
dentre eles, o mais complexo,
a proposta de mudança no fluxo regulatório.
Ao longo de quinze dias, o
servidor provisório foi instalado e configurado, em seguida
foi realizado o treinamento
para os administradores e
marcadores do sistema, em
paralelo foram criados os
contratos, orçamentos de
solicitação e orçamentos de
realização, indispensável para
a aplicação das políticas regulatórias; foram construídos
pontos de enlace entre as unidades de saúde de Barreiras
com a Central de Regulação;

Cabe a Central disponibilizar as vagas para consultas e exames de maior complexidade
fonte: central de regulação de barreiras

as políticas de segurança para
acesso ao sistema foram estabelecidas.
De acordo com o coordenador da Central de Regulação,
em maio de 2014, o sistema
Central de Saúde já se encontrava operacional com os primeiros procedimentos agendados. Após o primeiro mês a
quantidade de procedimentos
agendados em 2014 foi aumentando, atingindo oito mil
atendimentos.
Maxsuel explica que cabe à
Central de Regulação, disponibilizar da sua reserva técnica, as vagas para consultas e
exames de maior complexidade com o objetivo de atender
à fila de espera. Disse ainda
que após a Central receber as
solicitações das Unidades de
Saúde, essas devem ser avaliadas pela equipe de reguladores
para a definição das prioridades e a devida autorização,
conforme oferta do momento
e a liberação da reserva técnica
para atender à fila de espera.
“Com a regulação, temos a
capacidade de dimensionar a

oferta e a procura e podemos
priorizar os casos mais graves
por meio dos protocolos existentes. O prazo médio para a
avaliação das solicitações dos
procedimentos regulados é de
dez dias úteis. As respostas
às solicitações são encaminhadas às Unidades da rede
que comunicam aos usuários
sobre o agendamento do procedimento solicitado”, afirma.
A falta de especialidades
médicas é o grande desafio
O grande desafio do Programa Saúde da Família (PSF) é
a falta de algumas especialireprodução

Coordenador da Central, Maxsuel dos Santos

dades médicas. Em Barreiras,
de acordo com o coordenador
da Central, existe um compromisso do prefeito Antonio
Henrique de ampliar, nos próximos meses.
Para tentar suprir essa defasagem, em 2014 uma estratégia criada foi a realização
de multirões. “Em 2014, assim
que assumi a coordenação
da Central, sofríamos com as
longas filas de espera para
marcações de consultas e
exames. Fizemos multirões,
atendimento amplificado de
ultrassonografia, neurologia,
dermatologia,
mastologia,
através de contrato temporário com profissionais de outros
municípios”, conta Maxsuel.
Segundo dados da Central
de Regulação, atualmente
Barreiras conta com mais de
40 especialidades disponíveis.
“Esse mês já foi contratado
um novo profissional médico da área de reumatologia e
para os próximos meses, o município deve contratar novas
especialidades. Estamos com
um projeto junto a secretaria
de Saúde para a contratação
de especialidades como neurocirurgia, neurologia, neuropediatra, com o intuito de ampliar os atendimentos”, disse
Maxsuel.
O município de Barreiras é
considerado um polo de refe-

rência na região Oeste, onde
muitas pessoas procuram atendimento. Conforme Maxsuel,
Barreiras tem uma pactuação
com 40 municípios da região.
“Temos uma demanda muito
grande, mas temos atendido,
na medida do possível”.
Segundo ele, há especialidades que demandam mais
atendimentos pela sua generalidade e especialidades mais
especificas como dermatologia, mastologia, ramatologia,
ginecologia que atendem um
número menor de pacientes.
Ortopedia foi citada pelo
coordenador como a especialidade que atende o maior
número de pessoas, são mais
de mil atendimentos por mês,
e garante que não há pacientes aguardando por este atendimento. Cardiologia é outro
exemplo, com cerca de 800
atendimentos mês.
O coordenador da Central
defende o trabalho realizado
no local, e diz que a equipe faz
o possível para organizar e resolver os problemas da saúde
em Barreiras. "Os problemas
existem, e a gente tem que afirmar que eles existem. O que
não pode é a gente não tentar
resolver. De uma maneira ou
de outra, a regulação aponta
os problemas, mas tentamos
resolvê-los da melhor forma
possível", explica Maxsuel.

Com intuito de planejar e prestar um
melhor atendimento
a saúde em Barreiras, a Central de
Regulação desenvolveu um Manual
de Regulação do
município. O escopo
principal deste manual é apresentar e
informar o conceito,
estrutura, forma de
atendimento, normas
e as políticas para
constituição, controle e aperfeiçoamento
das ferramentas
que visam instituir e
personificar, o perfeito entendimento
do quê compreende
a Central de Regulação de Barreiras.
Com amparo, esse
material oferece
visão no que tange
a amplitude de
funcionamento, e,
sobretudo, formalizar o conhecimento
acerca do contexto
exposto.
A ferramenta de
gestão está sendo analisada pela
Secretaria de Saúde
e em breve deve ser
votada e sancionada pelo prefeito de
Barreiras.
“O manual foi
desenvolvido pela
equipe da Central
somando esforços
com a Secretaria de
Saúde, com intuito
de formalizarmos o
atendimento embasado dentro dos
princípios constitucionais. Através
dele iremos planejar
ações para 2015
para aperfeiçoar
resultados para a
população”.
A Central de
Regulação Municipal funciona de
segunda a sextafeira das 07h30min
às 17h30min.
Rua Cap. Manoel
Miranda, Centro,
Barreiras - BA. Tel:
(77) 3613.9543 /
3613.9542. E-mail:
crm.barreiras@
hotmail.com
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Ação movida pela CDL contra operadoras já tem resultado positivo
Ascom CDL
reprodução

O

peradoras terão prazo
de sessenta dias para
tomar
providências
técnicas necessárias para
resolver os problemas. A Câmara de Dirigentes Lojistas de
Barreiras (CDL) recebeu o resultado da Ação Civil Pública,
movida contra as empresas de
telefonia e internet que prestam serviços em Barreiras.
A MM Juíza se retratou da
decisão que tinha declinado
a competência para Justiça
Comum, definindo que o processo tramite e que seja julgado pela Justiça Federal. Foi
determinado ainda, que no
prazo de sessenta dias, desde a decisão que ocorreu no

último dia 20 de abril, que as
empresas apresentem projetos, cronogramas de gastos e
outras soluções, sob pena de
multa diária de R$10 mil.
Já a empresa Anatel, foi determinado que ela fiscalize e
acompanhe mensalmente as

outras empresas em questão,
além de elaborar análises acerca da qualidade dos sinais.
Sobre o processo
movido contra as
operadoras
As dificuldades enfrentadas

pelos empresários de Barreiras e região Oeste com as empresas de telefonia e internet,
levou a Câmara de Dirigentes
Lojistas de Barreiras a entrar
no dia 7 de maio de 2014, com
uma Ação Civil Pública aonde
denunciava os serviços pres-

tados pelas operadoras Claro,
Oi, Tim, Vivo e também Anatel.
O documento foi enviado
para o Ministério Público da
Bahia, e solicitou a abertura
de inquérito contra essas operadoras. O processo esteve em
trâmite na Justiça Federal de

Barreiras. Na ação foi solicitada uma tutela antecipada,
que pediu às empresas de
telefonia explicações sobre a
qualidade dos serviços e de
melhorias que estavam sendo
realizadas para o aprimoramento da conexão.
O presidente da CDL, Rider
Castro, declarou que esse é
um passo muito importante
para o desenvolvimento do comércio local. “Estamos lutando pela melhoria dos serviços
de telefonia e internet da cidade e essa é uma das nossas
prioridades no momento. Se
tivermos uma boa conexão de
internet em Barreiras, iremos
beneficiar não só os comerciantes, mas também os consumidores”, disse.

BURITIRAMA

Moradores de Buritirama recebem
chaves da casa própria
ascom

Com a
entrega das
unidades, já
totalizam
40 famílias
beneficiadas
Da Redação

A

s chaves da casa própria, do residencial Vila
Bahia, em Buritirama
foram entregues, no dia 11 de
abril para os novos proprietários. Com a entrega dessas
unidades, já totalizam 40
famílias beneficiadas. As residências foram construídas
em parceria com o Programa

Minha Casa, Minha Vida 2, do
Governo Federal.
Luciana Marques é uma das
contempladas e disse ter realizado um sonho. “Foi graças
a Deus e ao prefeito Arival,
que após anos de expectativas, finalmente recebemos as
chaves da casa própria, é um
sonho realizado”, comemora
Luciana.
A Secretária de Assistência
Social, Ana Claudia Viana fez
questão de agradecer a equipe
do governo municipal que segundo ela, esteve empenhada
em todo o processo de construção do novo residencial. “A
obra envolveu vários setores
da Prefeitura, com profissionais altamente comprometidos com a dignidade das pessoas que merecem”.
O prefeito, Arival Viana lem-

Famílias beneficiadas comemoram junto ao prefeito Arival Viana

brou que o processo teve início
com a articulação do advogado, Juliano Riani Viana, junto
à Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Bahia (SEDUR) e a Ampliar Engenharia,
construtora do empreendimento, com lançamento da
pedra fundamental, em 23 de
agosto de 2013.
O prefeito parabenizou os
novos proprietários e familiares, após o encerramento
da cerimônia de entrega das
chaves. Na oportunidade, Arival anunciou que em breve
estará viabilizando mais 60
moradias, para a população do
município. “O intuito é reduzir
o déficit habitacional no município. Precisamos cuidar das
famílias e a casa própria é o
primeiro passo para o resgate
social”, evidencia Arival.

Zona rural recebe nova unidade de saúde
A nova unidade de saúde tem espaço amplo e funcional, com equipamentos e
mobiliários modernos
ascom

Da Redação

A

Unidade de Saúde da Família, Basílio Elísio Alves

comunidade de Poço
da Jurema, zona rural
de Buritirama recebeu
no dia 14 de abril, a Unidade
da Saúde da Família, Basílio
Elísio Alves, inaugurado pelo
prefeito, Arival Viana. A nova
unidade de saúde tem espaço amplo e funcional, com
equipamentos e mobiliários
novos e modernos e salas refrigeradas. A equipe de profissionais, conta ainda com
um veículo zero km, para me-

lhor atender a população com
conforto e agilidade.
A secretária de Saúde do
município, Nádia Caitano
agradeceu o prefeito, pelo investimento realizado, oriundos de recursos próprios
do município. A secretária
lembrou ainda, que a nova
unidade, realizará apenas os
procedimentos padronizados
para uma Unidade de Saúde
da Família, de acordo com as
regras do SUS. “Os atendimentos de maiores complexidades, como urgência ou

emergência deverão ser encaminhados à unidade específica, salvo casos extremos,
podendo receber atendimento até a chegada do socorro
específico”, destacou.
O prefeito, Arival Viana
falou da sua felicidade em
inaugurar mais uma obra de
grande importância para a
população local. “Esta obra
foi executada com muito esforço, agradecemos a todos
os que participaram e empenharam para que a obra acontecesse”, agradeceu.

A equipe da unidade é composta por médico, enfermeiro, técnicas de enfermagem,
atendente, assistente, agentes comunitários, motorista, e
um guarda.
Além do prefeito e da secretária de Saúde marcaram
presença na cerimônia de
inauguração, o vice-prefeito
Judson Ferreira, os secretários de governo, vereadores,
profissionais da saúde, educadores, lideranças da região
e representantes da população local.
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