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BARREIRAS 

Bahia Farm Show: vitrine para o agronegócio

125 ANOS
Para que Barreiras viva significativas transformações na realidade 

econômica, política e social é preciso muito mais do que ações públicas. É 
preciso engajamento de todos, sejam políticos, empresários, educadores 
ou simples trabalhadores. Todos precisam fazer a sua parte.

Parabéns 
Barreiras pelos 

125 anos
de história!

São os votos do Jornal Gazeta do Oeste
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125 anos de histórias, 
avanços e retrocessos

Prefeito de Buritirama assume 
secretaria de Assistência Social

‘Atrasados’ podem declarar o 
Imposto de Renda 

Vírus da zika pode se 
espalhar pela Europa 

Brasil perdeu mais de 23 mil 
leitos no SUS em cinco anos

Em reunião com servido-
res, no auditório do CRAS, 
no dia 17 de maio, o prefeito 
de Buritirama, Arival Viana 
comunicou o comando da 
Secretaria de Assistência 
Social-SEMAS, interinamen-
te, a partir de agora, até a 
nomeação do novo secretá-
rio, que deverá ocorrer no 
início de junho.

A iniciativa partiu do pró-
prio prefeito com a saída de-
finitiva da secretária titular, 
Ana Claudia Paraense Viana. 
Na oportunidade, Arival de-

signou a assistente social 
Bárbara Mascarenhas como 
coordenadora responsável, 
da área técnica da SEMAS, 
que corresponde aos projetos 
e atividades desenvolvidos 
pela secretaria e Ivoneuton 
Marques Alves, como coorde-
nador responsável pela área 
administrativa. Disse ainda, 
que na sua ausência, o secre-
tário de Administração, Irom 
Marques será o responsável 
por receber as demandas soli-
citadas pela SEMAS e buscar 
solução para as mesmas.

A Receita Federal come-
çou a receber no dia 02 de 
maio, as declarações de 
Imposto de Renda (IR) dos 
contribuintes “atrasados”, 
que perderam o prazo oficial 
para entregar o documento 
até as 23h59 de sexta-feira 
(29). Também começaram 
a serem recebidas as de-
clarações retificadoras, de 
pessoas que enviaram o do-
cumento, mas precisaram 
fazer alguma correção.

Quem estava obrigado a 
apresentar a declaração e 
deixou de fazê-lo deve se 

preparar para mandar o do-
cumento à Receita o quanto 
antes, pois a multa é calcu-
lada conforme o tempo de 
atraso. A multa mínima por 
atraso é de R$ 165,74, mas 
pode atingir até 20% do im-
posto devido. Quem perdeu o 
prazo tem 30 dias para fazer 
o pagamento da multa míni-
ma, assim que enviar o docu-
mento. Caso os valores sejam 
mais altos, é possível procu-
rar uma unidade da Receita 
para efetuar o parcelamento, 
informou o supervisor nacio-
nal do IR, Joaquim Adir.

O vírus da zika, relaciona-
do a casos de microcefalia 
em recém-nascidos em di-
versos países, principalmen-
te o Brasil, pode se espalhar 
pela Europa à medida que o 
clima no continente esquen-
ta. O risco, no entanto, ainda 
é considerado baixo. Na 1ª 
avaliação da ameaça do ví-
rus da zika à região, o escri-
tório europeu da Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS) 
informou que o risco geral é 
de baixo para moderado.

O risco é maior em áreas 
onde o mosquito Aedes ae-
gypti, transmissor do vírus, 

pode se desenvolver, em 
particular na Ilha da Madei-
ra, em Portugal, e na costa 
nordeste do Mar Negro, que 
banha países como a Geór-
gia e a Rússia.

O braço europeu da OMS 
cobre 53 países e uma po-
pulação de cerca de 900 mi-
lhões de pessoas. um gran-
de surto de Zika que atingiu 
principalmente o Brasil cau-
sou alarme global. O vírus 
foi relacionado a milhares de 
casos de má-formação cere-
bral em bebês de mulheres 
que foram infectadas pelo 
vírus enquanto grávidas.

Em cinco anos, o Brasil 
perdeu 23.565 leitos de in-
ternação hospitalar na rede 
pública do país, de acordo 
com dados divulgados pelo 
Conselho Federal de Medi-
cina (CFM). Entre dezem-
bro de 2010 e dezembro de 
2015, o número de leitos 
para uso exclusivo do Sis-
tema Único de Saúde (SuS) 
baixou de 335,5 para 312 
mil. Os dados foram levan-
tados pelo conselho, com 
base no Cadastro Nacional 
de Estabelecimentos de 
Saúde (CNES), do Ministério 
da Saúde.

As regiões Sudeste e Nor-
deste foram as que mais 
perderam leitos no período. 
Ao contrário do que ocor-

reu no caso da internação, 
houve alta de 23% nos lei-
tos destinados a unidade de 
Terapia Intensiva (uTI), de-
dicadas a tratamentos mais 
complexos.

Na região Sudeste, entre 
2010 e 2015, foram fechados 
13.086 leitos de internação 
e, no Nordeste, 6.948. Em se-
guida, estão as regiões Cen-
tro-Oeste (1.825), Sul (1.193) 
e Norte (513). Dos 27 esta-
dos, apenas 8 tiveram au-
mento nos leitos entre 2010 
e 2015, entre eles, o Rio 
Grande de Sul, Mato Grosso 
e Rondônia. As especialida-
des mais afetadas, em escala 
nacional são a psiquiatria, a 
pediatria cirúrgica, obstetrí-
cia e cirurgia geral.

NO pRóxIMO DIA 26 de maio 
Barreiras comemora 125 
anos de história destacando-
se como município de grande 
importância econômica para 
a Bahia e para o Brasil, pela 
sua pujança econômica, tor-
nando-se um celeiro agrícola 
e um polo universitário. 

Em 125 anos Barreiras so-
freu mais transformações do 
que os nativos jamais previ-
ram. Aqui muitos nasceram 
e milhares chegaram e foram 
acolhidos. Barreiras é uma 
cidade boa para se viver, co-
nhecida principalmente por 
ser acolhedora. Neste con-
texto, há 21 anos o Jornal 
Gazeta do Oeste se inseriu e 
sua equipe também foi adota-
da e nos fez tornar legítimos 
filhos desta terra, portanto, 
dedicamos o nosso reconhe-
cimento.     

O Jornal Gazeta do Oeste, 
com foco no que acontece 
na região homenageia o mu-
nicípio em edição especial, 
focando a história do municí-
pio e seu desenvolvimento ao 
longo destes 125 anos. O jor-
nal traz ainda uma entrevista 
com o prefeito Antônio Hen-
rique, que aborda os projetos 
para o futuro de Barreiras, 
obras que estão sendo con-
cluídas e os investimentos 
para trazer mais crescimento 
e qualidade de vida ao muni-
cípio. Informações especiais 
que resgatam a história do 
município e os rumos da eco-
nomia também são apresen-
tadas nesta edição.

Barreira chega aos 125 
anos, ainda com um turbi-
lhão de incertezas. Muito se 
fez, mas, ainda temos graves 
problemas de toda ordem a 
serem enfrentados, os mais 
graves deles apontados pela 
população como sendo a 
infraestrutura, saúde, edu-
cação e segurança, onde 
sobram reclamações. Mes-
mo assim as perspectivas 
são animadoras, de que será 
possível chegarmos em 2020 
como cidade referência na 
Bahia.

O Jornal Gazeta do Oeste é 
o primeiro veículo de comu-

nicação voltado exclusiva-
mente para os municípios da 
região Oeste do estado. Em 
2016 entramos no 21º ano 
de circulação e, nesta opor-
tunidade, nos juntamos para 
comemorar com a cidade de 
Barreiras, no dia 26 de maio, 
os seus 125 anos de emanci-
pação política. A nossa con-
tribuição para com o municí-
pio e região, há mais de duas 
décadas foi trazer a comuni-
cação impressa e online, na 
velocidade exigida e com tec-
nologia de ponta, deixando a 
cada dia a comunidade mais 
informada sobre os aconte-
cimentos da Bahia, do Brasil 
e do mundo, mas, principal-
mente de Barreiras e região. 
Sempre tivemos convicção 
de que Barreiras é uma das 
cidades mais importantes do 
Brasil, quiçá do mundo, pois 
temos aqui uma das maiores 
produções de grãos do Brasil, 
que processados fazem su-
cesso nas prateleiras de cida-
des em todo o Brasil. 

Além disso, a nossa força 
econômica é demonstrada 
pelos empreendimentos e a 
produção do cerrado gerando 
milhares de empregos diretos 
e indiretos. Neste aniversá-
rio, diante deste período de 
crise mundial, nossos gover-
nantes e a sociedade como 
um todo, precisam urgen-
temente atentar para que, 
além da produção agrícola 
e industrial, Barreiras ainda 
possui maravilhosas fontes 
de receitas, praticamente 
inexploradas, como o nosso 
potencial turístico, a nossa 
zona do vale que ainda pro-
duz muito pouco em vista à 
sua potencialidade, e o nosso 
comércio, praticamente sem 
incentivo. 

Barreiras é uma das prin-
cipais capitais econômicas 
do país e, por isso precisa 
ser administrada com muita 
competência e honestidade. 
Temos que exigir e garantir 
que a riqueza produzida por 
esta potencialidade, chegue 
aos lares e, principalmente, 
na mesa de nosso povo.  Pa-
rabéns Barreiras!

JAYME 
 MODESTO
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COMUNICADO 

ARIEL HOROVITZ (FAZENDA SÃO LUIZ), 
comunica que se encontram abertas 02 (duas) 
vagas para seleção de pessoas portadoras 
de deficiência, em cumprimento as cotas 
estabelecidas pelo artigo 5° do Decreto 
5.296/2004 e artigo 93 de Lei 8.213/91. As 
pessoas interessadas favor entrar em contato 
com o Departamento Pessoal pelo telefone 77-
3628-1200 ou no endereço: Rua JK, Quadra 
08, Lote 04, n° 1570 no bairro Jardim Paraiso 
na cidade de Luís Eduardo Magalhaes/BA.

Vivalda Souza Pereira, CPF 398.855.851-68 
torna público que está requerendo ao Instituto 
do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA 
a Licença de Operação para extração de areia, 
localizada na Faz. Santa Rita município de 
Santa Rita de Cássia/BA.

Vivalda Souza Pereira
Proprietária/Requerente

PEDIDO DE LICENÇA
 DE OPERAÇÃO

VAGAS PARA PESSOAS 
PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA

III Encontro dos 
Cotegipanos e 
Descendentes

CONVITE

O empresário Jorge Mota está organizando III En-
contro dos Cotegipanos e Descendentes. O evento está 
previsto para acontecer no dia 06 de agosto, no clube 
José Campos Barreto, na cidade de Cotegipe. 

As atrações musicais serão: Banda Kirus da cidade 
de Barra, Caras e Coroas e Renato e Seus Blue Caps, 
consagrada banda de centenas de sucessos na época 
da jovem guarda e também na atualidade.

O terceiro encontro é oportunidade de socialização 
e integração entre os filhos da terra, suas famílias e 
amigos, que têm sentimentos ou opiniões semelhantes 
em aproximar ainda mais os seus descendentes para 
o desenvolvimento de Cotegipe, união por laços de 
confraternização mantendo a cultura de acolher bem 
seus visitantes.

Adquiram seus ingressos, reservem as mesas e parti-
cipem!
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Lei que redefine limites territoriais 
dos municípios da Bacia do Rio 

Grande foi sancionada

Prefeitos baianos 
vão a Brasília 
denunciar falência 
das Prefeituras

Da redação com informações/Ascom do deputado

O 
governador Rui Costa 
sancionou no dia 10 de 
maio, a Lei Nº 13.558, 
de 10 de maio de 2016, 

que atualiza as divisas inter-
municipais de quatorze muni-
cípios baianos da Bacia do Rio 
Grande. A decisão do gover-
nador foi publicada no Diário 
Oficial do Estado. Desde a re-
vogação, em outubro de 2014, 
da lei estadual que propunha 
a atualização das divisas in-
termunicipais na Bacia do Rio 
Grande, quatorze municípios 
baianos estavam vivendo uma 
situação atípica em face da 
não existência da demarcação 
dos seus limites territoriais. 

Ao assumir o mandato par-
lamentar, no início de 2015, 
o deputado Antonio Henrique 
Júnior (PP) tomou para si a in-
cumbência de buscar um am-

Da Redação com informações UPB

C
om cofres vazios e preci-
sando de empenho para 
não fechar o último ano 
de mandato com pendên-

cias, os prefeitos baianos cen-
traram esforços em Brasília de 
9 a 12 de maio, na realização 
da XIX Marcha em Defesa dos 
Municípios. 

Mesmo durante uma das 
mais agudas crises políticas 
e econômicas da história do 
país, o movimento municipa-
lista brasileiro manteve seu ato 
político e apresentou sua pau-
ta de reivindicação aos Poderes 
Executivo, Judiciário e ao Con-

A Lei Nº 13.558 que atualiza as divisas intermunicipais de quatorze municípios baianos 
da Bacia do Rio Grande foi sancionada no dia 10 de maio pelo governador Rui Costa 

Nesta 19ª edição, a Marcha também levou 
a debate, além das reivindicações, temas 
relacionados à rotina da gestão pública municipal

plo debate entre os gestores 
municipais, técnicos da SEI 
– Superintendência de Estu-
dos Econômicos da Bahia e do 
IBGE para resolver a questão. 
De acordo com o deputado, as 
articulações foram fundamen-
tais para a aprovação do pro-
jeto, que redefine os limites 
territoriais dos municípios da 
Bacia do Rio Grande, de auto-
ria do deputado Zó (PC do B). 

“A sanção da lei pelo gover-
nador Rui mostra o quão im-
portante foi a rede de articula-
ção e diálogo que mantivemos 
com a sociedade civil, os técni-
cos da SEI e do IBGE. Agora, os 
gestores municipais têm segu-
rança jurídica para atuar com 
planejamento e boa gestão. 
Sem essa união não teria sido 
possível um acordo e, conse-
quentemente, a aprovação do 
projeto”, disse o deputado.

Conforme Antonio Henri-

gresso Nacional. Com leitura 
e aprovação da Carta da XIX 
Marcha a Brasília em Defesa 
dos Municípios, as atividades 
do evento foram encerradas 
no início da tarde desta quinta-
feira, 12 de maio. O documen-
to assinado pelo presidente 
da Confederação Nacional de 
Municípios (CNM), Paulo Ziul-
koski, destacou a participação 
de mais de 4,5 mil pessoas no 
encontro. 

A elevação do Fundo de 
Participação dos Municípios 
(FPM), o veto a não partici-
pação das Prefeituras sobre 
a multa da repatriação de re-
cursos mantidos no exterior, 

que Júnior, a perda de recur-
sos dos repasses estaduais e 
federais aos municípios foi re-
cordada pelo deputado como 
um dos principais prejuízos 
que a não aprovação dos limi-
tes poderia acarretar para as 
14 cidades da região Oeste.

Aprovação - No final do 
mês de abril, depois de mui-
tas discussões e articulações 
políticas, o projeto de lei, de 
autoria do deputado Zó (PC do 
B), que atualiza os limites dos 
municípios de Angical, Baia-
nópolis, Barreiras, Buritirama, 
Catolândia, Cotegipe, Cris-
tópolis, Formosa do Rio Pre-
to, Luís Eduardo Magalhães, 
Mansidão, Riachão das Neves, 
Santa Rita de Cássia, São De-
sidério e Wanderley, foi apro-
vado em regime de urgência/
urgentíssima, com dispensa 
de formalidades, através de 
um acordo de lideranças.

o aprimoramento da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF) 
e a revisão do Pacto Federativo 
para descentralizar as rique-
zas da esfera da união foram 
os principais itens da pauta 
levada à Brasília.

Nesta 19ª edição, a Marcha 
também levou a debate, além 
das reivindicações, temas re-
lacionados à rotina da gestão 
pública municipal. Na arena 
técnica, especialistas orien-
taram a cerca dos desafios da 
judicialização da saúde e al-
ternativas institucionais para 
encerramento de mandato. 

Estado com tradição de levar 
um grande número de partici-

pantes ao evento, considerado 
o maior do gênero na América 
Latina, a Bahia teve mais de 
500 participantes inscritos 
entre prefeitos, vice-prefeitos, 
secretários e vereadores, com 
intuito de buscar o equilíbrio 
financeiro dos municípios 
diante das constantes quedas 
de arrecadação. 

De acordo com a Confede-
ração Nacional de Municípios 
(CNM) nos três primeiros me-
ses desse ano o repasse do 
Fundo De Participação dos 
Municípios (FPM) registrou 
queda de R$ 102,13 milhões 
em relação ao mesmo período 
de 2015. “Sabemos que o mo-

mento político em Brasília não 
é dos melhores, mas a Marcha 
já é uma tradição e precisa-
mos, mais do que nunca, desse 
movimento para expor e deba-
ter a situação de falência ins-
talada nas Prefeituras”, explica 
a presidente da uPB, prefeita 
Maria Quitéria.

Para a gestora, é necessário 
“sensibilizar a união, Congres-
so Nacional e o Judiciário, so-
bre questões emperradas que 
significariam ganhos reais aos 
municípios ainda neste ano”. 
Como exemplo Maria Quitéria 
cita mudanças na cobrança do 
Imposto sobre Serviços (ISS) 
para que a maior fatia arre-

cadada fique no município do 
tomador do serviço e não ao 
contrário como ocorre hoje. 

Para os prefeitos a confiança 
na Marcha é resultado de con-
quistas alcançadas nos anos 
anteriores quando o movimen-
to obteve vitórias no repasse 
de 1% a mais no Fundo de 
Participação dos Municípios 
(FPM) todo mês de dezembro 
e outro 1% conquistado após 
mobilizações em 2014, além 
disso, a renegociação das dívi-
das dos municípios e linhas de 
financiamento para aquisição 
de máquinas e insumos foram 
alguns dos avanços frutos do 
movimento.

Deputado Antonio Henrique Júnior

A Bahia teve mais de 500 participantes inscritos

ASCOM



                                                                                                                                 GAZETA DO OESTE
BARREIRAS/BA,
21 de abril a 20  

de maio/20164

R
EP

RO
D

u
Ç

Ã
O

FOTOS: AIBA

Cheilla Gobi

C
om expectativa de mo-
vimentar em média R$ 
1 bilhão em vendas e 
negócios, a 12ª Bahia 

Farm Show, abre suas portas 
ao público de 24 a 28 de maio, 
em Luís Eduardo Magalhães. 
A feira de tecnologia agrícola 
é reflexo da força da última 
fronteira agrícola do país – o 
Matopiba, e está entre as três 
maiores do país em volume de 
negócios.

De acordo com o presiden-
te da Bahia Farm Show, Júlio 
César Busato, a feira promete 
manter o mesmo faturamento 
de 2015, quando foi movimen-
tado, R$ 1,033 bilhão, em vir-
tude da situação econômica 
do Brasil, além da estiagem 
que assolou o Matopiba e re-
duziu o poder de investimento 
dos agricultores. A expecta-
tiva foi revelada durante lan-
çamento no dia 17 de março, 
pelo presidente da Bahia Farm 
Show, Júlio Cézar Busato.

“Estamos em um ano difícil, 
problemas econômicos, políti-
cos e de estiagem que atingi-
ram o mercado, portanto, não 
há esperança em alcançarmos 
números maiores do que os já 
conquistados, mas vamos dá 
o nosso melhor para manter-
mos”, disse o presidente.  

De acordo com Busato, este 
ano a Bahia Farm Show terá 
210 expositores e mais de 600 
marcas de produtos. Institui-
ções financeiras também irão 
participar com linhas de cré-
dito e financiamento voltadas 
para o produtor rural. 

Em cinco dias de feira, são 
esperados mais de 70 mil visi-
tantes de diversas regiões do 
Brasil. A área destinada à fei-
ra é de 102 mil m², totalmente 
asfaltada. Com infraestrutura 
moderna e dinâmica, a feira 
oferecerá o que há de mais 
moderno em máquinas e im-
plementos agrícolas; semen-
tes, fertilizantes e defensivos, 
lançamentos de novas varie-
dades para diversas culturas, 
ações socioambientais. Estão 

Uma grande vitrine para os expositores e um show de tecnologia para o agricultor. Maior feira de tecnologia 
agrícola e negócios do Norte-Nordeste do Brasil será realizada de 24 a 28 de maio, no Complexo Bahia 
Farm, em Luís Eduardo Magalhães e a expectativa é movimentar o mesmo montante da edição anterior, 
quando foi comercializado R$ 1,033 bilhão 

previstos ainda leilões e capa-
citações. Na Central de Aten-
dimento ao Expositor (Caex) 
fica a equipe administrativa 
da feira. No local, também es-
tão instalados o posto médico 
e a sala de imprensa. 

Os ingressos para entrada 
na Bahia Farm Show custam 
R$ 10 e a bilheteria funciona 
das 9h às 18h50. O “ingresso 
solidário”, instituído em 2013, 
terá continuidade, quem for 
à feira, vai contribuir com a 
estruturação do Hospital do 
Oeste (HO), maior instituição 
médico-hospitalar da região, 
pois a cada ingresso vendido, 
parte deste valor será doado à 
instituição. 

“Visando garantir maior 
conforto e comodidade para 
as mães que, na maioria das 
vezes, acabam cuidando de 
seus filhos em período integral 
durante a internação, este ano 
escolhemos a clínica pediátri-
ca da unidade”, disse Marcos 
Barbosa, diretor do HO, justifi-
cando a escolha do setor que 
atende cerca de 800 crianças 
por mês. Os recursos doados 
serão revertidos para a aquisi-
ção de poltronas reclináveis.

pROGRAMAÇÃO TécNIcA
Climatologia, sustentabili-

dade ambiental e regulariza-
ção fundiária são alguns te-
mas da programação técnica 
da Bahia Farm Show 2016. A 
programação técnica da 12ª 

edição conta com 21 pales-
tras, debates, workshop e fó-
runs que movimentarão todos 
os dias do evento, sempre das 
10h às 18h. Com temas volta-
dos para o agricultor, a pro-
gramação oficial é totalmente 
gratuita e estará distribuída 
em dois espaços do Complexo 
Bahia Farm Show.

O principal espaço da pro-
gramação é o auditório da 
Fundação Bahia, instituição 
de pesquisa mantida pelos 
agricultores do Oeste do Es-
tado. Nele, será realizado o 
Fórum “Matopiba: potencia-
lidades e desafios”, evento 
que abre a programação e 
será transmitido ao vivo pelo 
Canal Rural, a partir das 14h, 
nos canais NET 185 , SKY 159, 
CLARO 185, OITV 179, além 
das parabólicas digitais e ana-
lógicas. Neste mesmo espaço, 
que tem capacidade para 108 
pessoas, haverá um workshop 
sobre agricultura de precisão; 
palestras sobre regularização 
fundiária, política estadual de 
Meio Ambiente, avaliação de 
imóveis rurais, recuperação 
de crédito no Agronegócio e o 
Fórum Soja Plus.

No pavilhão coberto da Feira, 
um mini-auditório com capaci-
dade para 60 pessoas, vai abri-
gar diversas palestras com forte 
participação dos expositores. O 
banco Santander vai falar so-
bre o mercado de Agronegócio 
no Oeste da Bahia; a Stracta 

Consultoria falará sobre rees-
truturação de dívidas e o en-
genheiro agrônomo Ronaldo 
Cabrera representará a Kamaq 
falando sobre manejo de solo. 
Ainda neste espaço, a Sotreq 
vai apresentar as máquinas 
Caterpillar; a Coelba abordará 
a otimização do uso de ener-
gia; a Fire Solutions terá em 
sua pauta o risco de incêndio 
e explosões; a Eaton apresen-
tará variedades de mangueiras 
industriais e a Fyusis Florestal 
falará sobre a implantação de 
sistemas florestais como alter-
nativa para a sustentabilidade 
do agronegócio.

Merece destaque na progra-
mação a participação da Fun-
dação Bahia que lançará uma 
variedade de Intacta; trará 
novidades sobre o manejo da 
cigarrinha no milho, irrigação 
no cafeeiro e climatologia com 
previsões para a safra 2016-

17. Fechando a participação 
da Fundação Bahia, o entomo-
logista da Embrapa, José Ed-
nilson de Miranda, discorrerá 
sobre o manejo de resistência 
de inseticida ao Bicudo.

Conforme o presidente da 
feira Júlio Busato, a Bahia 
Farm Show é hoje referência 
no que diz respeito a novida-
des tecnológicas e informação 
para o produtor rural, discu-
tindo temas e apresentando 
inovações que podem trazer 
mais eficiência e produtivida-
de para o agronegócio. 

DESTAqUES NO lEIlÃO
Assim como em 2015, a 

Bahia Farm Show contará no-
vamente com leilão de gado, 
com alto padrão genético. No 
ano passado foram arrema-
tados 500 bezerros com alto 
padrão genético, somando um 
total de R$ 600 mil. O leilão 
atraiu cerca de 300 pecua-
ristas e vendedores. Este ano 
não será diferente. 

Organizado pela Associa-
ção dos Criadores de Gado 
do Oeste da Bahia – Acrioes-
te - o leilão será realizado no 
penúltimo dia da Feira, 27 de 
maio (sexta-feira), a partir das 
14h e contará com um públi-
co estimado em cerca de 500 
pessoas, entre compradores e 
criadores do oeste da Bahia e 
estados vizinhos.

Serão ofertados 500 ani-
mais entre bezerros machos 
e fêmeas para cria, recria e 
engorda, além de algumas 
novilhas prenhas. Os animais 

são provenientes de diversos 
municípios da região Oeste da 
Bahia, que segue em constan-
te expansão no que se refere 
a pecuária. A estimativa apro-
ximada de faturamento do 
leilão durante a Bahia Farm 
Show é de R$ 500 mil, e como 
já é tradicional, o valor total 
arrecadado com o serviço de 
bar do evento será reverti-
do para a Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais 
(Apae) do município de Luís 
Eduardo Magalhães.

O leilão de gado desta edi-
ção terá como destaque as ra-
ças zebuínas Nelore e Guzerá; 
as raças européias Angus e  
Aberdeen Angus e seus cru-
zamentos industriais. Esses 
animais são conhecidos pela 
longevidade, fertilidade e 
precocidade, principais carac-
terísticas obtidas através de 
melhoramento genético.

Para o presidente da insti-
tuição, Stefan Zembrod, é im-
portante também mostrar ao 
produtor rural a importância 
da união entre a agricultura 
e a pecuária. “A integração 
entre os sistemas de produ-
ção é possível com pouco in-
vestimento e o produtor não 
precisa deixar sua cultura. Ele 
pode usar a pecuária durante 
a seca, como uma 'safrinha', 
aproveitando ao máximo o re-
síduo da agricultura”, destaca.

O leilão da Acrioeste é tido 
como uma importante vitrine 
para a pecuária do Oeste da 
Bahia, que vem apresentando 
um crescimento significativo, 
principalmente quando se tra-
ta do alto padrão genético dos 
animais. Além de uma grande 
oportunidade de negócios para 
os criadores de todo o país. 

A Bahia Farm Show é rea-
lizada pela Associação de 
Agricultores e Irrigantes da 
Bahia (Aiba) com o patrocínio 
do Banco do Brasil, Bradesco, 
Banco do Nordeste, Caixa Eco-
nômica Federal, Desenbahia, 
Prefeitura de Luís Eduardo 
Magalhães, Santander, Senar/
Faeb, Governo do Estado e Go-
verno Federal.

Em cinco dias de feira, são esperados mais de 70 mil visitantes de diversas regiões do Brasil

A 12ª edição conta com 21 palestras, debates, workshop e fóruns que movimentarão todos os dias do evento

Bahia Farm Show quer movimentar R$1 bilhão

No leilão serão ofertados 500 animais entre bezerros machos 
e fêmeas para cria, recria e engorda, além de algumas 
novilhas prenhas

luís EduaRdO maGalhÃEs
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Festa de Maio reúne cerca de 40 mil pessoas

Jayme Modesto

S
ucesso de público, or-
ganização e segurança. 
Esses foram os pontos de 
destaque na tradicional 

Festa de Maio 2016, realizada 
de 01 a 03 de maio. Serra Dou-
rada foi mais uma vez palco de 
um grande evento, que este 
ano teve recorde de público, 
considerada a maior festa já 
registrada no município. A es-
timativa da organização é que 
quase 40 mil pessoas transi-

taram durante os três dias de 
festa na Praça Agnelo Ferreira, 
mais conhecida como Praça de 
Eventos.

É uma festa para toda a famí-
lia, enquanto as crianças brin-
cam no parque, os pais se di-
vertem com as apresentações, 
shows e os outros atrativos. As 
atrações musicais surpreen-
deram mais uma vez o público 
presente.

A dupla Léo e Christian foi a 
atração responsável pela ani-
mação no primeiro dia, além 

das bandas de apoio. No dia 
02 foi a vez da Banda, Bonde 
do Forró. A renomada dupla 
sertaneja, Zezé Di Camargo & 
Luciano encerraram os festejos 
em grande estilo. A dupla levou 
para o palco vários sucessos da 
atualidade e também do início 
da carreira.

Para os organizadores da 
festa que tem um misto de 
religiosidade e profanismo, o 
grande diferencial este ano 
foi a movimentação contínua 
desde o início do dia, até o últi-

mo momento. “O nosso intuito 
foi atrair e agradar o público 
familiar que veio das adjacên-
cias, e acredito que todos que 
prestigiaram a festa ficaram 
satisfeitos com o evento e com 
a estrutura montada”, disse o 
prefeito, Milton Frota.

O grande espaço da praça 
mostrou que a Festa de Maio 
está se tornando um grande 
evento no calendário festivo do 
município. Pessoas de outros 
estados e de municípios da re-
gião visitaram a festa e aprovei-

taram para fazer compras e de-
gustar as delícias do cardápio 
local na praça de alimentação.

Outro ponto positivo, confor-
me a organização foi, a segu-
rança no evento, que contou 
com participação das polícias 
militar e civil, e teve ainda o 
apoio da Guarda Municipal. 
Contou também com a eficiên-
cia das empresas responsáveis 
pela estrutura.

Mais uma vez a administra-
ção municipal deu um exemplo 
de organização e sucesso na 

sERRa dOuRada

Tradicional festa realizada nos dias 01, 02 e 03 de maio em Serra Dourada, encerrou suas 
comemorações com resultados satisfatórios em organização, animação e segurança

realização da tradicional cin-
quentenário, superando as ex-
pectativas dos organizadores.

O prefeito elogiou a organi-
zação da festa e agradeceu ao 
público pelo prestígio.  “Todos 
estão de parabéns, foi uma 
festa maravilhosa do começo 
ao fim, quero agradecer a to-
dos pelo empenho. Agradeço 
principalmente ao povo de 
Serra Dourada pelo carinho e 
a presença em mais esta edi-
ção da Festa de Maio”, disse o 
prefeito.



BARREIRAS/BA,
21 de abril a 20  
de maio/2016                                                                                                                              GAZETA DO OESTE 7

buRItIRama

Com gastos reduzidos, Micarama 
foi realizada com sucesso

Jayme Modesto

N
a esteira da crise eco-
nômica que afeta o 
país, cujos efeitos che-
garam primeiro nos pe-

quenos municípios, prefeitos 
conscientes da grave situa-
ção, estão reduzindo gastos 
com festas tradicionais pro-
movendo cortes bruscos com 
gastos em relação aos anos 
anteriores. um exemplo des-
sa nova modalidade foi dado 
pelo prefeito de Buritirama 
Arival Viana, na realização da 
tradicional Micarama, festa 
que comemora o aniversário 
da cidade, partindo princi-
palmente da contratação de 
artistas que cobraram cachês 
mais baratos. 

A Micarama este ano come-
morou os 31 anos de emanci-
pação política de Buritirama, 
e mesmo com a redução dos 
gastos e a não contratação 
de bandas famosas, não tirou 
o brilho da festa, realizada de 
12 a 14 de maio.  “Trouxemos 
bandas menores e privilegia-
mos as corporações locais, até 
porque grandes investimen-
tos nem sempre garantem o 
sucesso desejado”, afirmou 
Arival.

O presidente da comissão 
organizadora do evento, Iron 
Marques lamentou o atual 
momento em que o país está 
passando. Infelizmente, o 
Brasil está passando por uma 
grande crise econômica que 
está afetando diretamente a 
receita dos municípios, prin-
cipalmente os de pequeno e 
médio porte que têm no Fun-
do de Participação dos Muni-
cípios (FPM), a principal fonte 
de receita. Com base nesta 
nova realidade financeira 
imposta pelo atual momento 
que o nosso país atravessa, o 
prefeito Arival Viana, agindo 
sempre com responsabilida-
de, buscando garantir eficiên-
cia na aplicação dos recursos 
públicos e assegurar a conti-
nuidade da prestação dos ser-
viços essenciais à população, 
reuniu a comissão e juntos 
resolvemos fazer uma festa 
mais simples, mas garantido 
a continuidade da tradicional 
Micarama”, disse Iron frisan-
do ainda algumas medidas 
para contenção de despesas, 
em publicidade, contratação 
de bandas, estrutura.

Para o prefeito, com este es-
forço conjunto e consciente de 
responsabilidade, os tornam 

ainda mais fortes na luta para 
superar este momento difícil 
que está afetando a nação, os 
estados e, principalmente, os 
municípios. “Com a adoção de 
medidas esperamos garantir 
também a continuidade das 
inúmeras ações que estão em 
andamento por todo o municí-
pio e o mais importante é que 
contamos com a compreensão 
de todos os buritiramenses, 
queremos aqui reitera o nos-
so compromisso de continuar 
administrando o nosso muni-
cípio com responsabilidade e 
transparência com o dinheiro 
do povo”, externou Arival.

A MIcARAMA
A Micarama 2016 foi abeta 

oficialmente no dia 12, pelo 
prefeito Arival Viana, acom-
panhado por secretários, ve-
readores e outras autoridades 
municipais e num breve pro-
nunciamento, desejou a todos 
uma festa de paz e alegria e 
salientou que a comemoração 
é realizada de forma bastante 
modesta, por conta do mo-
mento das dificuldades exigi-
das pela crise econômica que 
assolam o município e o país.

O prefeito, que participou 
rapidamente da abertura das 
comemorações, devido ao 
momento de luto familiar, 
explicou que apesar de todos 
estarem consternados com os 
acontecimentos tristes ocor-
ridos, no mesmo período, não 
pode cancelar o evento, devi-
do a proximidade da data da 
realização da festa, impossi-
bilitando o cancelamento dos 
contratos celebrados.

Diversas atrações passaram 
pelo palco da festa como: Fe-
lipão Moral, Banda Toinho & 
Cia, Senna Musical, Banda 
Demolidora e no sábado, 14, 
último dia da folia, as Bandas, 
Kart Love e La Fúria, coman-
daram a festa, culminando já 
nas primeiras horas de domin-
go, 15, com a Banda de apoio, 
Real Som da Bahia.

Milhares de foliões, emba-
lados por diversos ritmos das 
atrações, pularam e dançaram 
na Praça de Eventos.

A Micarama 2016, contou 
com a cobertura do Jornal 
Gazeta do Oeste de Barreiras, 
da TV Interativa, de Barra, ca-
nal 15-uhf, afiliada da record 
news, com apoio da HM pro-
duções, também da cidade de 
Barreiras e transmitida pela 
Rádio Buritirama FM - 87,9 
MHZ.

Buritirama comemorou 31 anos 
de emancipação política no 
dia 09 de maio, e para celebrar 
o aniversário, a Prefeitura 
realizou de 12 a 14 a tradicional 
Micarama 
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baRREIRas

Barreiras celebra 125 anos de história

Cheilla Gobi

O 
município de Barreiras, 
localizado na região 
Oeste da Bahia comple-
ta no dia 26 de maio, 125 

anos de emancipação e carre-
ga um histórico de progresso 
e desenvolvimento. O cresci-
mento da cidade levantou bair-
ros inteiros e inúmeros prédios 
comerciais. O último censo do 
IBGE (2010) apontou que a 
população da cidade alcançou 
quase 138 mil habitantes. A 
população estimada em 2015 
chega a quase 154 mil, com 
projeção de chegar a 160 mil 
moradores, aproximadamente 
no período de dez anos.

O município é um impor-
tante centro urbano, políti-
co, educacional, tecnológico, 
econômico, turístico e cultu-
ral da região Oeste da Bahia 
e junto às suas cidades cir-
cunvizinhas, compõe a maior 
região agrícola do Nordeste, 
com destaque também para a 
agricultura familiar presente 
no município, com destaque 
para a produção de frutas. 

Além de apresentar vocação 
para o agronegócio, Barrei-
ras se tornou ainda cidade 
universitária, com funciona-
mento de pelo menos seis 
instituições de ensino su-
perior, sendo duas públicas. 
Além dessas potencialidades, 
pode-se perceber também 
intensa atividade comercial 
abastecendo toda região num 
raio de 300 km. 

Hoje, por força de seu gran-
de desempenho nos setores 
do comércio e da prestação 
de serviços, Barreiras ocupa 
posição de destaque entre os 
maiores centros econômicos 
e populacionais do estado, 
e é uma das principais cida-
des da região nacionalmente 
conhecida como MATOPIBA. 
Barreiras é o décimo segun-
do município baiano mais 
populoso. Cortada pelo Rio 
Grande, principal afluente da 
margem esquerda do Rio São 
Francisco, a cidade é atraves-
sada por três rodovias fede-
rais.

Escondida no cerrado baia-
no, Barreiras abriga também 

um paraí¬so ecológico for-
mado por rios, corredeiras, 
cachoeiras, veredas, serras 
e vales. Rio Grande, Rio das 
Fêmeas e ainda o famoso Rio 
de Ondas, margeado por ca-
jueiros, pequis e palmeiras de 
buritis - além de balneários e 
hotéis. 

As atrações do Rio de Ja-
neiro são as cachoeiras, a do 
Acaba Vida, com 37 metros de 
queda d’água, é um dos car-
tões-postais, uma das mais 
belas paisagens da região e 
atrai inúmeros turistas, loca-
lizada a 1 km da BA 458, sen-
tido Anel da Soja; assim como 
a queda do Redondo, com 
uma imensa piscina natural. 

A cidade se expandiu, 
atraindo cada vez mais pes-
soas, a urbanização sem um 
devido planejamento teve 
como consequência vários 
problemas de ordem social, 
provocado pelo acúmulo de 
pessoas, e a falta de uma in-
fraestrutura adequada. Bar-
reiras é uma das cidades que 
mais cresce no Oeste, mas 
devido a falta de planejamen-
to, apresenta hoje diversos 
problemas estruturais: como 
calçadas irregulares, ruas 
alagadas em dias chuvosos, 
dificuldades para o acesso a 
saúde pública, congestiona-
mentos nos horários de pico, 
dentre outras questões.

UM pASSEIO HISTóRIcO 
pOR BARREIRAS
A origem do município de 

Barreiras está relacionada à 
atividade pecuária extensi-
va, agricultura e ao comér-
cio, através da navegação do 
Rio Grande, maior afluente a 
margem esquerda do Rio São 
Francisco. 

A descoberta da mangabei-
ra, árvore de cuja seiva se fazia 
a borracha, contribuiu para a 
formação do arraial Barreiras, 
elevado à freguesia, em 1881. 
Entreposto comercial nos de 
1870, banhado pelo Rio Gran-
de, o povoado de São João, 
depois chamado pelos goia-
nos São João das Barreiras – 

A cidade polo do Oeste baiano 
celebra 125 anos de emancipação 
política no dia 26 de maio. 
Shows, feiras e inaugurações 
estão em roteiro do aniversário

devido às barreiras de pedras 
que impediam a navegação 
de prosseguir muito acima do 
porto, - cresceu rapidamente 
com a eminente exploração do 
látex da mangabeira. O preço 
da borracha subia, e a popu-
lação migrava para a beira do 
rio, buscando participação e 
prosperidade. 

Na década de 1890, o po-
voado virou cidade, e foi na 
Rua Humaitá, no porto do Rio 
Grande, que nasceu Barreiras, 
polo de desenvolvimento da 
região Oeste da Bahia.

A pedagoga e pesquisadora, 
Ignez Pitta é uma das perso-
nagens que acompanhou de 
perto o desenvolvimento da ci-
dade, e nada foi esquecido da 
sua memória. São lembranças 
que recorda com muito cari-
nho. Segundo ela, os primei-
ros moradores chegaram em 
embarcações e logo começa-
ram a construção de casebres 
de taipa ou adobe. Começava 
a nascer Barreiras em 1891, 
na primeira de Barreiras. Mui-
tos casebres já vieram abaixo 
com a degradação da margem, 
atualmente a arquitetura an-
tiga deu lugar a construções 
mais modernas.

O desenvolvimento do muni-
cípio de Barreiras intensificou-
se a partir da década de 1960, 
com a construção da Rodovia 
Salvador/Brasília (BR-242) e 
com a introdução da cultura 
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Shows, feiras e inaugurações estão em roteiro do aniversário

de soja na região. Em 1961, 
o topônimo foi mudado para 
governador Antônio Balbino, 
pela Lei Estadual nº 1.459, 
cuja vigência depende da pro-
mulgação da Nova Divisão Ter-
ritorial do Estado. No decorrer 
de sua história, Barreiras teve 
seu território desmembrado 
para formar os municípios de 
Baianópolis, Catolândia e São 
Desidério, em 1962. 

No início do século XX, a 
agricultura e a pecuária conti-
nuavam a se desenvolver, com 
destaque para o crescimen-
to da produção de algodão e 
mamona. Em 1928, com a im-
plantação de uma hidrelétrica, 
a segunda da Bahia, Barreiras 
viveu uma época de grande 
prosperidade. A chegada da 
energia elétrica impulsionou 
as usinas beneficiadoras de 
cereais e algodão, possibilitou 
a instalação de uma fábrica de 
tecidos e fios de algodão e de 
um curtume industrial. 

pRESERvAR O ESTADO DO 
cENTRO HISTóRIcO
Muitos monumentos ar-

quitetônicos centenários se 
encontram abandonados por 
toda extensão do Centro His-
tórico e em avançado proces-
so de deterioração. Outros 
patrimônios de época foram 
demolidos para construção 
de prédios de arquitetura con-
temporânea que desfiguram o 
cenário histórico da cidade. 

Recentemente, o prédio da 
Sertaneja foi reformado, refor-

Para comemorar o aniversário 
de 125 anos de emancipação 
política, o governo municipal 
preparou uma programação es-
pecial antes e depois da data. 
Estão previstos shows, feiras e 
inaugurações. 

O MAIO MAIOR – como é 
chamada a programação, co-
meçou com as comemorações 
do aniversário do bairro San-
ta Luzia, dia 1º, teve etapa do 
Campeonato Brasileiro de Som 
e Rebaixados neste mesmo dia 
e se estende até o dia 31, com 
uma série de eventos culturais, 
esportivos e de negócios.

A Semana do Micro Em-
preendedor Individual – MEI, 
teve início no dia 03, com orien-
tações, por parte do Sebrae, 
aos trabalhadores autônomos. 
O fortalecimento da econo-
mia criativa e a promoção do 
acesso às soluções empreen-
dedoras teve espaço na Feira 

ma esta necessária. A historia-
dora defende sempre a restau-
ração desses prédios antigos, 
tomando sempre o cuidado 
para não afetar a arquitetura 
do lugar. 

Existe a lei para a preserva-
ção do Centro Histórico, de Nº 
578/2003, que dispõe sobre 
a proteção do patrimônio his-
tórico, artístico e natural do 
município e cria órgão compe-
tente. Ela foi aprovada pelos 
vereadores e sancionada pelo 
prefeito Antônio Henrique em 
seu mandato anterior, mas, in-
felizmente, ela jamais foi colo-
cada em prática. Ela determi-
nava que a Prefeitura criasse 
um órgão chamado Serviço 
ao Patrimônio Artístico Muni-
cipal, que ficaria responsável 
pelo estudo técnico. Caso uma 
casa tivesse as características 

Farol do Empreendedor no 
dia 06, na Praça Castro Alves. 
Ainda com o lançamento do 
Cadastro Ambiental Florestal 
de Imóveis Rurais – CEFIR, no 
Salão Paroquial Dom Ricardo, 
e do Campeonato Barreirense 
de Futebol, no Colégio Sagrado 
Coração de Jesus. 

No dia 07, foi a vez do jogo 
de abertura do campeonato, no 
Estádio Geraldão. Também teve 
a Prova 3 Tambores, um show 
de animais bem preparados e 
competidores determinados a 
buscar o melhor tempo, no Par-
que de Exposições.

A FlIB – Professores, autores, 
escritores, estudantes, autori-
dades foram conferir de perto, 
a abertura oficial da primeira 
edição da Festa Literária de 
Barreiras – FLIB, na noite do 
dia 18 de maio, no Parque de 
Exposições. O evento é uma 
comemoração antecipada ao 
aniversário de emancipação 

necessárias, seria feito o tom-
bamento. A lei fala do patri-
mônio arquitetônico, natural 
e imaterial, que são todos os 
costumes da sociedade. Mas 
nada disso foi feito até agora.

DIvERSIFIcAÇÃO DO 
cOMéRcIO
Barreiras cresceu e a varie-

dade de segmentos comer-
ciais também, possibilitando 
cada vez mais à população 
encontrar o que precisa na 
própria cidade. Em processo 
de desenvolvimento, o muni-
cípio recebe a cada dia novos 
negócios. O fortalecimento 
das marcas locais e a vinda de 
novos estabelecimentos, in-
clusive de fora, são bem vistos 
pelos comerciantes.

“Barreiras nasceu do comér-
cio, cidade polo do Oeste da 
Bahia, onde agrega povos de 
várias culturas brasileiras e 
que vieram tornar esta região 
o grande celeiro agrícola do 
Brasil é este polo comercial 
pujante que faz a alegria de 
todos. Morar aqui é um motivo 
de muita comemoração”, disse 
o presidente da Câmara de Di-
rigentes Lojistas de Barreiras 
(CDL), Carlos Henrique Souza 
Costa Filho.

Carlos Henrique acredita 
que a expansão do setor traga 
benefícios a todos os comer-
ciantes. Segundo ele a des-
centralização e diversificação 
do comércio local fazem parte 
do crescimento da cidade e 
são positivas para os negócios. 
“Hoje, o comerciante local va-
loriza as marcas nativas orgu-
lhando-se das mesmas quan-
do aumentam seu território de 

política do município, e está 
inserido no Maio Maior.

Ao oficializar a aberta a pri-
meira edição da FLIB, o prefei-
to Antonio Henrique, ressaltou 
a importância do evento para a 
projeção de Barreiras e da re-
gião dentre os polos culturais 
brasileiros. “A Festa Literária 
de Barreiras é o primeiro pas-
so para inserir cada vez mais a 
nossa região no cenário nacio-
nal e internacional, consolidar 
Barreiras e o seu desenvolvi-
mento, movimentar a nossa 
economia, promover integra-
ção social e regional.”, disse.

A partir da sua primeira edi-
ção a FLIB já entra oficialmente 
para o calendário de eventos 
do município. Para garantir a 
realização da Festa Literária, 
o prefeito assinou o decreto 
251/2016 que institui o evento 
a cada ano na terceira semana 
do mês de maio, como parte das 
programações do Maio Maior.  

vendas, provando que a marca 
barreirense tem qualidade e 
pode atingir outros mercados 
e sabe que a vinda de empre-
sas de fora é algo inevitável, 
fazendo o comerciante a fi-
car mais focado e inovador 
buscando a melhoria do seu 
empreendimento”, explica o 
presidente destacando ainda 
que a descentralização e di-
versificação do comércio local 
fazem parte do crescimento 
da cidade e a classe comercial 
vê como pontos positivos para 
os negócios, necessários até 
para aumentar o faturamento.

Nesses 125 anos de Barrei-
ras, a classe comercial come-
mora tudo o que foi construído 
até agora, otimistas com um 
futuro melhor para toda a clas-
se comercial, principalmente 
para a população. “O comércio 
é o setor que mais emprega e 
gera renda no Brasil, evidente 
que a grande maioria das pes-
soas de uma cidade vive dire-
tamente e indiretamente do 
comércio, consequentemente 
o comércio indo bem todos nós 
ganhamos com isso. Devemos 
olhar para o futuro com entu-
siasmo, mas principalmente 
com responsabilidade de sa-
ber que podemos todos juntos 
construir uma cidade melhor 
para as nossas famílias viveram 
com mais dignidade e qualida-
de de vida”, disse Carlos Henri-
que, frisando ainda que a CDL 
de Barreiras continuará sua 
luta em prol do comércio com 
ética, transparência e trabalho 
para sempre poder representar 
da melhor maneira os lojistas 
e buscar as melhores soluções 
para o comerciante.

Segundo o decreto, a FLIB con-
tará com as parcerias das Insti-
tuições de Ensino Superior: uni-
versidade Federal do Oeste da 
Bahia – uFOB, Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnolo-
gia – IFBA / Campus Barreiras 
e a universidade do Estado da 
Bahia – uNEB / Campus IX.

MAIS EvENTOS – Até o final do 
mês uma série de eventos terá 
continuidade, como as provas 
esportivas de futebol, Copa Ci-
dade de Xadrez, jogos uNIPEF 
de escolas particulares, ciclis-
mo e corrida rústica.  Na data 
oficial do aniversário, o prefei-
to Antonio Henrique e autori-
dades realizam o ato cívico de 
hasteamento das bandeiras, às 
7h30min. À noite do dia 26 a 
população terá a oportunidade 
de assistir a uma grande atra-
ção musical na Praça Landhul-
fo Alves, mas até o fechamento 
desta edição, a Prefeitura ainda 
não tinha divulgado o nome.

Número de empresas atuantes
Número de unidades locais
Pessoal ocupado assalariado
Pessoal ocupado total  

4.018 Unidades
4.217 Unidades
25.621 Pessoas
30.573 Pessoas

Estatísticas do cadastro central de empresas 2013 – fonte IBGE

Fonte: IBGE,Cadastro Central de Empresas 2013. Rio de Janeiro: IBGE, 2015. NOTA 1:Atribui-se zeros aos 
valores dos municípios onde não há ocorrência da variável ou onde, por arredondamento, os totais não atingem 
a unidade de medida. NOTA 2:Os dados com menos de 3(três) informantes estão desidentificados, apresentando 
a expressão Não disponível, a fim de evitar a individualização da informação.

Saneamento
“Em seus 125 anos, Barreiras cresceu de for-
ma exponencial e o saneamento permaneceu 
sem avanços, atingindo apenas uma pequena 
parcela da população beneficiada com a coleta 
e tratamento do esgoto. Nem mesmo a Emba-

sa consegue precisar qual a porcentagem de residências, comércios e 
indústrias atendidas na cidade. A tecnologia utilizada no tratamento de 
esgoto não inclui a reutilização do lodo gerado e o mesmo é descartado 
como rejeito no lixão da cidade. O manejo de águas pluviais é rudimen-
tar ou inexistente. Existe o plano municipal de saneamento, porém não 
vemos ainda mudanças significativas na gestão dos resíduos sólidos. 
Deveremos todos juntos população e poder público avançar na imple-
mentação do saneamento ambiental para assegurar qualidade de vida 
para todos”. (Edite Lopes de Souza/Agência 10envolvimento) 

Educação
“Barreiras, em seus 125 anos, apresenta-se 
como cidade próspera, com alta produção 
agrícola, polo de educação e serviços da 
região oeste. Não obstante, frágil em sua 
infraestrutura e outros aspectos que incidem 

na qualidade de vida. Ao ansiar o seu desenvolvimento, há que se 
pensar na educação, matéria postergada. Uma educação pública de 
qualidade deve buscar uma sólida formação acadêmica, senso de 
cidadania e responsabilidade social, de modo a favorecer a igualdade 
de oportunidades. Por sua vez, a escola de qualidade deve, com suas 
ações e ensinamentos, criar um ambiente democrático, responsável e 
participativo que favoreça o convívio em sociedade. Barreiras será  uma 
terra ainda melhor se acreditar que a oferta da educação pública de 
qualidade é oferta de qualidade de vida!” (Dicíola Figueirêdo Baqueiro 
– Diretora Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecno-
logia da Bahia/IFBA- Campus Barreiras)  

Infraestrutura
“O poder público municipal tem capacidade 
gerencial e financeira para desenvolver a 
infraestrutura necessária para o município. O 
investimento na área tem importante impacto 
na redução da pobreza, e na melhoria da 

qualidade de vida da população barreirense, em especial, das pessoas 
mais carentes. Para que os investimentos públicos em infraestrutura re-
alizem todo seu potencial benéfico à população é preciso que se tenha 
capacidade técnica para planejar e monitorar investimentos”. (Elizete 
Magalhães – moradora de Barreiras)

Saúde
Nos últimos 30 anos a saúde em Barreiras 
teve uma evolução fabulosa, tanto para a 
cidade quanto para região Oeste, apesar dos 
graves problemas aparentes. Hoje conta-
mos com um hospital de alta complexidade, 

atuando em diversas áreas com serviço de emergência, leitos de UTI, 
gastrointestinais e cirurgias diversas que, há pouco tempo, eram todas 
referenciadas para outros centros. Por outro lado a saúde pública 
passa por sérios problemas de financiamento a nível nacional, o que 
afeta, drasticamente a nossa cidade, principalmente na atenção básica, 
setor primordial na prevenção das patologias. Necessitamos de maior 
integração dos governos, nas três esferas, melhorando o financiamento 
da saúde, com fontes, valores de repasses bem definidos em lei, fis-
calização mais contundente e uma interação maior entre os entes que 
promovem a saúde em nossa região, para que os serviços de saúde 
sejam utilizados, exclusivamente, para promover a saúde.  (Sileno de 
Cerqueira – médico)

Cultura
“Barreiras é um polo produtor de multiartistas 
em sua diversidade e potencialidade de dife-
rentes segmentos, e se propõem trazer à tona 
a novo cenário da produção cultural feita na 
região Oeste, apresentando ao grande público, 

artistas com grande qualidade artística, mas que nem sempre tem 
oportunidade de apresentarem seus trabalhos em espaços culturais de 
grande porte. Perceber o potencial artístico e cultural deste município é 
no mínimo entender que a cultura é um elemento de desenvolvimento 
estratégico, econômico, artístico e sustentável." (Diva Bomfim – Arte – 
Educadora/ Produtora Cultura)

Segurança
“A tranquilidade dos barreirenses foi substituída 
pelo sentimento de insegurança. A sociedade 
vive em um contexto de banalização da vio-
lência, com número crescente de homicídios, 
roubos, furtos, entre outros crimes ocasionados 

pela falta de políticas públicas eficientes, nos sistemas de segurança, 
educação e saúde, assim como a falta de instituições, para o cumpri-
mento de penas e de ressocialização.” (Ivana Dias – Jornalista)

População
"Barreiras é uma cidade linda, com um passa-
do histórico riquíssimo e tenho muito orgulho 
de viver aqui. Mas não acredito que o problema 
maior seja ainda o esgotamento sanitário 
ou, ruas esburacadas, mas sim grande parte 

de sua população, que acredita ter mais direitos do que deveres. O 
problema é a população! Aquela que joga o lixo na rua, aquela que não 
cuida de sua própria calçada, que não se preocupa se há acessibilidade 
nela para um cadeirante, por exemplo. Desejo a Barreiras pessoas de 
bem. Que cuidem da cidade e que principalmente tenha mais amor pelo 
próximo!” (Ana Paula Correia da Rocha – moradora de Barreiras)

Passos que Barreiras 
precisa dar para ser 
de fato uma cidade 
maravilhosa

O Jornal Gazeta do Oeste aproveitou o 
aniversário de 125 anos da cidade e, convidou 
personalidades que atuam em áreas prioritárias 
para fazer uma reflexão sobre como Barreiras 
poderia melhorar. Entre as principais questões 
estão o saneamento, educação, saúde, 
infraestrutura, segurança e cultura.

Antiga Sertaneja

prédios centenários
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“Graves e históricos problemas 
estruturais de Barreiras ainda continuam 

presentes”, diz presidente da Câmara
Cheilla Gobi

D
esde os 16 anos de ida-
de, o atual presidente 
da Câmara de Barrei-
ras, o vereador Carlos 

Tito Cordeiro atua na política 
no município já atuava poli-
ticamente filiado ao partido 
(PSDB), votando nas eleições 
de 1992, e atuando fortemen-
te na área social. Tito garante 
que com o passar dos anos 
pouco foi feito pelo município, 
e com o crescimento da cidade 
desencadeou novos proble-
mas. Ele defende a criação de 
novas vias que desafoguem o 
trânsito em alguns pontos da 
cidade, e investimentos signi-
ficativos nas diferentes áreas 
do município. Tito acredita 
que o Plano Diretor seja im-
portante no sentido de repen-
sar questões e planejar o futu-
ro do município, mas garante 
que o projeto de Lei ainda não 
chegou à Câmara. 

O SENHOR ESTá 
A qUANTOS 
ANOS, ATUANDO 
pOlITIcAMENTE 
NO MUNIcípIO DE 
BARREIRAS?
Desde muito cedo, aos 16 

anos já atuava politicamente 
filiado ao meu partido (PSDB), 
votando nas eleições de 1992, 
e atuando fortemente na área 
social, sempre comprometido 
com as discussões de relevân-
cia para a nossa população. A 
partir daí decidi ingressar na 
política partidária, por enten-
der que através da atuação 
política, principalmente filiado 
e sendo candidato a mandato 
eletivo é que temos a condição 
de fazer acontecer as verdadei-
ras transformações sociais que 
a nossa população necessita.     

 
O qUE vIU MUDAR NA 
cIDADE?
Muito pouco, pois infeliz-

mente os graves e históricos 
problemas estruturais de Bar-
reiras ainda continuam pre-
sentes no dia a dia, esperando 
para serem solucionados, e o 
pior, se agravam a cada dia, 
em função do crescimento po-
pulacional sem que as últimas 
administrações municipais 
tenham acompanhado esse 
avançado desenvolvimento 
natural, oferecido por nossa 
população. A administração 
pública não está conseguin-
do acompanhar o desenvolvi-
mento da iniciativa privada em 
nossa cidade, o que é uma lás-
tima, pois quem mais sofre as 
consequências desse descaso 
é a população.    

 
BARREIRAS cREScEU, 
MAS AINDA TEM MUITO 
A DESENvOlvER. 
qUAIS SÃO AS áREAS 
DE INvESTIMENTO 
pRIORITáRIAS 
pARA GARANTIR O 
DESENvOlvIMENTO DA 

cIDADE NO FUTURO?
Primeiro temos que falar em 

princípios, pois falta em nossa 
cidade comprometimento por 
parte do prefeito com o cum-
primento das suas obrigações 
mínimas com a nossa popula-
ção, vez que nos últimos anos 
não houve qualquer investi-
mento significativo, que seja 
em qualquer área do governo, 
que pudesse garantir ou no 
mínimo incentivar o desen-
volvimento da nossa cidade. 
Assim, atualmente só ouvimos 
falar em fechamento dos pré-
dios públicos municipais, na 
área de saúde, educação, na 
área da cultura, inclusive com 
fechamento e abandono do 
Centro Cultural Rivelino Car-
valho e Mercado Capa Rosa, 
na área do esporte (Ginásio 
de Esportes fechado, Estádio 
Geraldão interditado, Comple-
xo Esportivo de Barreirinhas 
fechado, campos de várzea, 
quadras poliesportivas), o que 
é gravíssimo. O pior é que todo 
o orçamento do município nos 
últimos quatro anos foi gasto 
apenas no custeio das despe-
sas da Prefeitura, sem qual-
quer critério que seja que pu-
desse atender aos interesses 
da população, principalmente 
sem fazer investimentos na in-
fraestrutura, pois abandonou 
a zona rural e a cidade, pois os 
bairros estão em situação caó-
tica (sem asfalto, sem canais 
de macro e micro drenagem, 
sem prédios públicos próprios, 
sem pavimentação asfáltica 
dentre outros investimen-
tos). um governo sério tem 
que priorizar o planejamento 
da administração pública a 
curto, médio e longo prazo, 
dialogando efetivamente com 
a população e governar com 
princípios e metas claras, mas 
principalmente com desvio 

zero dos recursos públicos e 
transparência total, é isso que 
eu defendo, somente assim a 
Prefeitura terá condições de 
investir na infraestrutura, com 
obras de esgotamento sani-
tário, com canais de macro e 
micro drenagem para evitar os 
alagamentos das casas em vá-
rios bairros, bem como poderá 
fazer fortes investimentos em 
pavimentação asfáltica em 
todos os bairros, além de reto-
mar as várias obras paralisa-
das desde o início desse atual 
governo. Portanto, em Barrei-
ras o que falta é um governo 
comprometido com as causas 
públicas, investindo urgente 
na saúde, educação, cultura 
e segurança pública, somente 
assim poderemos não só atrair 
investimentos como principal-
mente elevar a autoestima da 
nossa população garantindo 
uma qualidade de vida melhor 
para toda a comunidade.

 
cOM O cREScIMENTO 
DA REGIÃO NOS 
úlTIMOS ANOS TROUxE 
DESENvOlvIMENTO 
à cIDADE, MAS 
DESENcADEOU NOvOS 
pROBlEMAS, TRAZENDO 
pROBlEMAS INclUSIvE 
AO TRâNSITO. cOMO 
A câMARA TEM 
AcOMpANHANDO ESSE 
ASSUNTO E qUAl A 
SUA OpINIÃO SOBRE AS 
INIcIATIvAS DO pODER 
púBlIcO?
Na verdade, não existe ini-

ciativa definitiva por parte da 
Prefeitura de Barreiras para 
melhorar o trânsito da cidade, 
pois o trânsito já deveria ser 
totalmente municipalizado há 
vários anos, mas por falta de 
ação isso não aconteceu tra-
zendo graves prejuízos para 
toda a população. No máximo 

trocaram alguns sistemas de 
semáforos, trocando seis por 
meia dúzia. A única melhora 
que houve em nossa cidade 
aconteceu por parte do Go-
verno Federal que entregou o 
Anel Viário em 2013, pratica-
mente pronto, e mesmo assim 
sem qualquer sinalização que 
seja o trânsito foi desviado do 
centro da cidade e da BR 242 
para região da BR 135. Mas o 
fato é que no horário comer-
cial não se consegue mais 
com normalidade uma vaga 
de estacionamento por todo 
o centro comercial da cidade, 
prejudicando durante todo o 
ano os motoristas e os comer-
ciantes, além da insegurança 
vivida por todos neste confuso 
trânsito. A Câmara já editou 
Leis que garantem ao prefeito 
que tanto ordene corretamen-
te o trânsito quanto conclua 
a chamada municipalização 
plena, inclusive implantando o 
pátio legal quanto a zona azul 
nas áreas mais críticas, bem 
como a autorização para lici-
tar o transporte público que 
em tese traria melhorias para 
os usuários. Mas o que temos 
constatamos nos últimos qua-
tro anos foi também o abando-
no desses compromissos com 
a população.     

     
O SENHOR ASSUMIU 
A câMARA EM UM 
MOMENTO EM qUE O 
cENáRIO EcONôMIcO 
ESTá DESFAvORávEl. 
cOMO ESTá SENDO SER 
pRESIDENTE NESSE 
pERíODO E cOMO O 
lEGISlATIvO pODE 
cOlABORAR?
Assumi a presidência da Câ-

mara em janeiro de 2013 pela 
confiança dos meus eleitores 
e dos meus colegas verea-
dores, e busquei honrar com 
muito trabalho, competência e 
transparência essa confiança, 
promovendo uma revolução 
administrativa profunda na 
gestão da Câmara juntamente 
com os meus colegas da Mesa 
Diretora. Implantamos no pri-
meiro dia de trabalho a elimi-

nação de todas as despesas 
desnecessárias e passamos a 
investir integralmente no pa-
trimônio público municipal os 
recursos que antes eram gas-
tos com locações e alugueis. 
Mesmo iniciando uma gestão 
que antes eram 11 vereadores 
e que agora são 19. Não nos 
desestimulamos, pelo contrá-
rio, planejamos e colocamos 
em prática diversos mecanis-
mos permanentes de transpa-
rência das ações da Câmara 
Municipal, tais como a criação 
do Diário Oficial Impresso, 
Diário Oficial Eletrônico, novo 
Site na Internet, um aplicativo 
para celular, a Ouvidoria atra-
vés do fone 0800-0758101, a 
Tribuna Popular com a efetiva 
participação das instituições 
sociais, a transmissão na ínte-
gra e ao vivo de todas as ses-
sões plenárias por meio das 
rádios locais, transmissão das 
sessões pela Internet, além 
da fundação da TV Câmara de 
Barreiras – Otacílio Montei-
ro da Franca - no Canal 4.1, a 
primeira do interior da Bahia, 
inaugurada em 17/11/2015. 
Muitos outros investimentos 
foram feitos num novo Plená-
rio totalmente modernizado, 
com aquisição de muitos mó-
veis para montar novos ga-
binetes, a aquisição de uma 
Estação de Transmissão de TV 
Digital completa garantindo 
que todos os equipamentos da 
TV sejam todos próprios, além 
da construção de duas praças 
nas lateria da Câmara, implan-
tação de moderna iluminação 
cênica em todo o prédio, cons-
trução de duas modernas fon-
tes luminosas com iluminação 
cênica em led, a compra e ins-
talação de um moderno eleva-
dor, instalação de quatro pai-
néis eletrônicos na frente da 
Câmara e no saguão para pu-
blicar todas as ações da Câma-
ra, construção de novo acesso 
à garagem com portões ele-
trônicos, aquisição de novos 
veículos, dentre dezenas de 
outros investimentos, e o mais 
importante, hoje a população 
participa ativamente do dia 

a dia da Câmara, das sessões 
e das audiências públicas, 
garantindo a participação po-
pular nas decisões. A Câmara 
tem cumprido com o seu pa-
pel de legislar e de fiscalizar 
as contas públicas, sugerin-
do, debatendo, criticando e 
denunciando os equívocos 
da administração pública em 
todas as áreas do governo. A 
Câmara tem apoiado todas as 
ações positivas e corretas para 
a população e tem se colocado 
contra tudo aquilo que não be-
neficia a comunidade.           

 
cOMO O SENHOR AvAlIA 
O RElAcIONAMENTO DO 
BARREIRENSE cOM A 
pOlíTIcA lOcAl?
Infelizmente a população 

barreirense está se sentindo 
órfã por parte da Prefeitura 
municipal, em função da falta 
de atenção do prefeito com a 
comunidade, vez que os ser-
viços de saúde, educação, 
infraestrutura e segurança 
estão um verdadeiro caos em 
nossa cidade há mais de qua-
tro anos. 

  
E qUAl A SUA OpINIÃO 
SOBRE O plANO 
DIRETOR?
O projeto de Lei ainda não 

chegou à Câmara e o governo 
já está terminando, o nosso 
dever é debater amplamente 
com a população para que os 
direitos e interesses da comu-
nidade presente e futura se-
jam respeitados e que quando 
aprovado reflita o desejo da 
maioria.  

 
NESTES 125 ANOS DE 
HISTóRIA, qUAl A 
MENSAGEM O SENHOR 
DEIxA?
Soluções para os graves e 

históricos problemas estrutu-
rais e administrativos do nosso 
município. As soluções estão 
todas aí, bastam que queiram 
oferece-las ao povo. Que neste 
ano o povo de Barreiras tenha 
a sensibilidade de saber fazer 
a mudança e a renovação que 
o nosso município precisa.

GAZETA DO OESTE
Sua fonte segura de informação

Publicação de atos oficiais administrativos e das leis municipais, à luz do princípio 
constitucional da publicidade e da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Atuando há mais de 25 anos com ética, profissionalismo, transparência e agilidade. 

www.jornalgazetadooeste.com.br   .    gazetadooeste@yahoo.com.br
77 3612.7476 / 3611.0095  / 8857.9946 / 8105.1014 / 8857.9948

PuBLICIDADE LEGAL COM CERtIFICAçãO DIGItAL

carlos Tito



BARREIRAS/BA,
21 de abril a 20  
de maio/2016                                                                                                                              GAZETA DO OESTE 11

A homenagem foi proposta, através do decreto legislativo de autoria do presidente da câmara, 
o vereador carlos Tito

Desembargador Eserval Rocha recebe
 título de Cidadão Barreirense

Cheilla Gobi

A 
Câmara Municipal de 
Barreiras concedeu, 
em sessão solene, 
realizada no dia 27 de 

abril, o Título de Cidadão Bar-
reirense ao desembargador 
Eserval Rocha, como fruto 
do reconhecimento de sua 
trajetória profissional desem-
penhada no Oeste da Bahia, 
especialmente em Barreiras. 
A homenagem foi proposta, 
através do decreto legislativo 
de autoria do presidente da 
Câmara, o vereador Carlos 
Tito e aprovado por unanimi-
dade pela edilidade.

A solenidade realizada no 
plenário do Legislativo contou 
com a presença de desembar-
gadores, juízes, autoridades 
civis e militares, vereadores, 

familiares e amigos do home-
nageado. O vice-prefeito de 
Barreiras, Carlos Augusto Bar-
bosa (Paê) também fez ques-
tão de prestigiar o evento. A 
cerimônia foi conduzida pelo 
presidente da Casa.

No início da sessão foram 
destacados os feitos do de-
sembargador, através de seu 
currículo. O cerimonialista 
enfatizou o engrandecimento 
que Barreiras têm com a sua 
presença, por sua sensibilidade 
social e comprometimento com 
a dignidade do povo da região.

O presidente Carlos Tito 
destacou que a comenda é 
uma das mais importantes do 
Legislativo Municipal. Em seu 
pronunciamento frisou que a 
proposição da homenagem foi 
sugerida com muito carinho e 
reconhecimento.

“Desde que Eserval Rocha 
assumiu a presidência do Tri-
bunal de Justiça da Bahia em 
fevereiro de 2014, seus ges-
tos para com a nossa região 
especialmente para a nossa 
cidade são merecedores desta 
justa homenagem. Exemplo 
de homem sério e comprome-
tido com os recursos públicos, 
digno dos nossos aplausos e 
agradecimentos”, disse Tito.

Em seu discurso, ovaciona-
do agradeceu a Câmara pela 
honrosa homenagem e falou 
sobre algumas ações na re-
gião de modo especial a ins-
talação da Câmara do Oeste 
e a construção do novo fórum. 
“Ser contemplado com tão 
importante honraria é muito 
gratificante. Vamos continuar 
com um olhar especial para o 
interior”, disse.

Cerimônia foi no plenário do Legislativo em sessão solene, como fruto do reconhecimento de sua 
trajetória profissional desempenhada em Barreiras e no Oeste baiano

Cheilla Gobi

E
m seu terceiro mandato 
como prefeito, Antonio 
Henrique acompanhou o 
desenvolvimento da ci-

dade e suas diversas deman-
das ao longo do tempo. Para 
ele, entretanto, a atual crise 
financeira, gerada por fatores 
internos e externos à Prefeitu-
ra, é a situação mais difícil já 
enfrentada pelo município e o 
principal desafio do momento 
é coma a saúde e infraestrutu-
ra do município. Pensando no 
futuro, Antonio Henrique afir-
ma estar preparando a cidade 
para receber novos investi-
mentos.

EM SEU TERcEIRO 
MANDATO, O SENHOR 
AcOMpANHOU DE pERTO 
O DESENvOlvIMENTO 

Prefeito fala de melhorias 
e demandas nos 125 anos 
de Barreiras

DA cIDADE. O qUE vIU 
MUDAR?
Cheguei a Barreiras em 

1974 e acompanhei inúmeras 
fases de desenvolvimento do 
município, na época a cidade 
era administrada pelo prefeito 
Baltazarino Andrade, período 
este em que Barreiras desen-
volveu muito. Posso citar a 
chegada no 4° BEC, projetos 
da Sudene, lançamento da 
Exposição Agropecuária em 
1976, movimentado o setor da 
pecuária, a chegada dos sulis-
tas a região, com a produção 
de grãos, que alavancou ainda 
mais o desenvolvimento não 
só de Barreiras, mas de todo 
o Oeste da Bahia. Barreiras foi 
agraciada e se tornou cidade 
polo, e hoje estamos traba-
lhando para acompanhar o 
seu crescimento.

NO ATUAl MANDATO, O 
qUE FOI pOSSívEl FAZER 
pOR BARREIRAS?
Tivemos um mandato com-

plicado, pelo fato de termos 
recebido o município endivi-
dado e isso dificultou muito 
o nosso trabalho. Depois veio 
a crise política que também 
atingiu as Prefeituras em todo 
o país, e em Barreiras não foi 
diferente. Chegamos ao nosso 
último ano de mandato e até 
agora não conseguimos recur-
so algum do governo federal e 
nem estadual, e o que foi fei-
to até o momento, utilizamos 
recurso próprio do município, 
por sinal muito pouco.  Inves-
timos em asfalto, desde que 
assumi a Prefeitura, drenagem 
em diversos bairros, resolve-
mos o problema do canal da 
Santa Luzia e da Vila Dulce, 
iluminação e limpeza públi-
ca. Barreiras não está como o 
povo quer, mas estamos fazen-
do o que é possível ser feito. 

qUAIS AS AÇõES EM 
ANDAMENTO?
Estamos construindo o 

Centro de Pediatria no antigo 
Posto 24 horas e que será en-
tregue em breve. A intensão 
era entregar no aniversário da 
cidade, mas não será possível, 
pois estamos esperando os 
equipamentos. Dos seis PSFs 
em construção, três serão en-
tregues à população durante 
as comemorações de aniversá-
rio, bem como a Praça da igre-

ja São Bento e a cobertura da 
feira de Barreirinhas. Iremos 
entregar ainda à população 
de Barreiras, o Parque Novo 
Tempo; o Ginásio de Esportes 
reformado, o Centro Esportivo 
de Barreirinhas e o Centro Cul-
tural reformado e ampliado.

ExISTEM OUTRAS AÇõES 
EM FASE DE pROJETO?
Está em andamento o pro-

jeto de macrodrenagem dos 
bairros Morada da Lua, Lo-
teamento Vila Regina e Lotea-
mento São Paulo, dependendo 
apenas do empréstimo que o 
município está tomando a De-
senbahia. Temos também que 
resolver o problema do segun-
do canal do Bairro Santa Lu-
zia, o recurso já está alocado, 
esperando apenas a adequa-
ção do projeto. 

O cREScIMENTO 
DA cIDADE TROUxE 
pROBlEMAS INclUSIvE 
pARA O TRâNSITO. 
qUAIS AS INIcIATIvAS 
DO pODER púBlIcO cOM 
INTUITO EM SOlUcIONAR 
ESTE pROBlEMA?
Logo que assumimos fize-

mos o desvio do trânsito de 
carros pesados para o Anel 
Viário, eram mais de três mil 
carretas que transitavam por 
dia dentro do município. Co-
locamos semáforos, placas de 
sinalização, o que melhorou 
muito o trânsito da cidade. 
Construímos rotatórias. uma 

delas melhorou muito o aces-
so ao bairro Santa Luzia, pela 
BR 242. O local tinha grande 
fluxo de veículos que trafe-
gam sentido ao bairro e o nú-
mero de acidentes vinha cres-
cendo dia após dia. Devido ao 
grande tráfego de veículos 
nas imediações do Bairro Vila 
Amorim, investimos também 
na construção de uma rota-
tória em umas das principais 
vias de acesso à localidade. 
Atualmente o trabalho de 
implantação da nova sinaliza-
ção do trânsito de Barreiras já 
começou em diversos pontos 
da cidade, e inclui a instala-
ção de placas de orientação, 
advertência, regulamentação 
e tachas refletivas. Acredito 
que há muito tempo a popula-
ção não via tanto investimen-
to em trânsito e mobilidade 
urbana. Estamos buscando 
mais eficiência, com garantia 
de segurança aos condutores 
e pedestres, é um trabalho 
que muitas vezes passa des-
percebido.

qUAl O MAIOR DESAFIO 
DO MUNIcípIO HOJE?
Temos vários, mas a saú-

de pública é um desafio para 
qualquer município, principal-
mente para uma cidade como 
Barreiras, considerada polo. 
Cuidamos de munícipes de 
várias cidades da região. Ou-
tro desafio é a infraestrutura, 
principalmente pela falta de 
recursos. 

AS NEcESSIDADES 
ESTRUTURAIS DA cIDADE 
pODEM SER ATENDIDAS 
pElO plANO DIRETOR?
Claro, vai melhorar muito. 

Fizemos esse plano em 2004 
e 12 anos depois estamos re-
qualificando-o. Com o plano 
o município se prepara para o 
desenvolvimento futuro, pois 
dentro das propostas se pro-
cura sanar problemas e propor 
soluções. 

ExERcENDO O SEU 
úlTIMO MANDATO, FOI 
pOSSívEl cOlOcAR 
EM pRáTIcA O qUE FOI 
IDEAlIZADO?
Não, nem tudo. Meu maior 

sonho era fazer o Centro Ad-
ministrativo de Barreiras, mas 
infelizmente não tivemos con-
dições. Já temos área definida, 
porém, ainda não foi possível 
levar adiante o projeto. 

NESTES 125 ANOS DE 
HISTóRIA DE BARREIRAS, 
qUAl A MENSAGEM O 
SENHOR DEIxA?
Muitas ações foram realiza-

das, outras ainda estão para 
acontecer. Peço um pouco 
mais de paciência a popu-
lação; não vamos perder as 
esperanças.   Desejo um Feliz 
Aniversário a nossa querida 
Barreiras! Manifesto o orgulho 
que sinto em contribuir com o 
meu trabalho para fazer desta 
cidade um lugar ainda melhor 
para se viver.

Antonio Henrique
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Para seu
NEGÓCIO chegar lá,

 CHEGUE AQUI. 
Desenbahia na Bahia Farm Show.

De 24 a 28 de maio, visite stand, converse 
com nossos gerentes e encontre até
100% de crédito para o seu projeto.

• ATENDIMENTO PERSONALIZADO • PRAZO ESTENDIDO •
• FINANCIAMENTO DE ATÉ 100%* • MAIOR CARÊNCIA •

• CAPITAL DE GIRO ASSOCIADO •
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*Financiamento de até 100% para projetos de irrigação, correção e melhoramento de solo para clientes já cadastrados

desenbahia.ba.gov.br 0800 285 1626


