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Gestores apresentaram demandas regionais em reunião com o governador Rui 
Costa, no município de Barreiras  PÁGINA 08

 Jayme Modesto

ENCONTRO MARCADO Todos os dias às 12h pela 
TV Câmara de Barreiras
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Refis: abatimento de juros em 
até 100% em Barreiras

A Lei Municipal N° 
1.258/2017 que institui o Pro-
grama de Recuperação Fiscal-
-REFIS 2017 foi sancionada e 
publicada no Diário Oficial nº 
2544, 15 de agosto de 2017. 
Agora os contribuintes já po-
dem regularizar os débitos 
tributários com abatimento 
de até 100% de juros e mora. 
O REFIS alcançará toda a dí-
vida ativa inscrita, ajuizada 
ou não, até 31/12/2016, com 
desconto de até 100% em 
juros de mora e multa, para 
pagamento à vista e em úni-
ca parcela até 31/08/2017, 
data limite para adesão ao 
programa. Os débitos tam-
bém poderão ser parcelados 
em 36 vezes, sendo que a 
última parcela não exceda o 
dia 31/12/2020. Assim, os ci-
dadãos de Barreiras poderão 
efetuar o pagamento do IPTU 

e outros débitos tributários 
dos anos passados com des-
contos de juros e multas.

O Programa de Recu-
peração Fiscal vale para 
contribuintes pessoas fí-
sicas ou jurídicas. O paga-
mento do débito obedece-
rá as seguintes condições: 
100% (cem por cento) para 
pagamento em quota 
única até 31/08/2017; 
80% (oitenta por cento) 
para pagamento em quo-
ta única até 30/09/2017; 
60% (sessenta por cento) 
para pagamento em quota 
única até 31/10/2017; 50% 
(cinquenta por cento) para 
pagamento em até 7 (sete) 
parcelas; 30% (trinta por cen-
to) para pagamento a partir 
de 8 (oito) parcelas, limitan-
do-se em 36 (trinta e seis) 
parcelas.

Dom Ricardo será 
homenageado pela Prefeitura 

de Barreiras
Em respeito à memória de 

Dom Ricardo por ocasião da 
passagem dos sete anos de 
seu falecimento e aos rele-
vantes serviços prestados 
por ele em defensa da cida-
dania, da educação, do meio 
ambiente e dos direitos hu-
manos durante os 30 anos de 
seu Episcopado, o prefeito de 
Barreiras Zito Barbosa enca-
minhou a Câmara Municipal 
de Barreiras, o Projeto de 
Lei que denomina PARQUE 
MULTIUSO DOM RICARDO 
WEBERBERGER a área de 
lazer situada ao longo da Av. 
Eduardo Catalão em Barreiri-
nhas. O Parque está em fase 
final de conclusão e em breve 
será inaugurado e entregue a 

população.
Digno de muitas home-

nagens ao longo de seus 30 
anos de pastoreio, entre elas: 
Título de Cidadão Barreiren-
se, 1995; Título de Cidadão 
Baiano, 2004; Homenagem 
da 17ª Brigada de Infantaria 
de Selva, “BRIGADA PRÍNCI-
PE DA BEIRA” na Amazônia, 
2008; e honras do Governa-
dor da Áustria, 2009, em re-
conhecimento à sua missão 
e luta pela defesa dos direitos 
humanos. Recentemente a 
Lei n° 13.696 de 11 de janei-
ro de 2017, aprovada na As-
sembleia Legislativa da Bah-
ia denominou Dom Ricardo 
Weberberger o aeroporto de 
Barreiras.

CNH digital deve ser 
implantada antes de fevereiro

O Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran) publicou 
no dia 16 de agosto, uma 
resolução que muda o crono-
grama da Carteira Nacional 
de Habilitação Eletrônica 
(CNH-e), documento que 
será emitido por meio de 
aplicativo no celular com o 
mesmo valor jurídico da car-
teira impressa.

O texto inicial da medida, 
de 25 de julho, afirmava que 
o documento digital seria 

implantado pelos Detrans “a 
partir” de 1º de fevereiro de 
2018. A nova publicação exi-
ge a implantação “até” essa 
data.

Isto quer dizer que os 
Detrans podem começar a 
emitir nos próximos meses, 
sendo que em 1º de feverei-
ro todos os órgãos estaduais 
devem estar obrigatoriamen-
te aptos a disponibilizar a 
carteira virtual para quem 
tiver interesse.

NO MOMENTO EM que o 
mundo político se encontra 
na berlinda, acossado por 
denúncias de corrupção, se-
ria razoável esperar que os 
políticos se empenhassem 
mais do que nunca para de-
monstrar à opinião pública, 
que ainda têm algum com-
promisso com o povo e com 
o país, e não somente com 
seus próprios interesses. 

Contudo, quando se ob-
serva o que está sendo feito 
com a urgente e imprescin-
dível reforma política, cons-
tata-se, infelizmente, que há 
parlamentares realmente in-
diferentes ao destino do país, 
preocupados que estão so-
mente em legislar em provei-
to próprio ou de poderosos e 
apadrinhados.

Em um assunto cuja des-
façatez dificilmente será su-
perada, isso depois do depu-
tado petista Vicente Cândido 
relator da reforma eleitoral, 
ter sido obrigado e excluir do 
texto, por pressão externa o 
dispositivo que impediria a 
prisão de candidatos até oito 
meses antes da eleição, dis-
positivo que sorrateiramente 
ele mesmo havia incluído no 
texto, propositalmente para 
salvar Lula.

O gargalo da gambiarra 
está sendo o financiamento 
de campanha, se será públi-
co ou privado e o sistema de 
votação. No caso do financia-
mento, a proposta traz uma 

imoralidade, 3.6 bilhões para 
financiar as campanhas de-
les com dinheiro dos nossos 
impostos.

No segundo caso, o ‘Dis-
tritão’ serve apenas para fa-
vorecer os velhos caciques e 
os grandes partidos e como 
tábua de salvação para os 
políticos que estão encren-
cados com uma enxurrada de 
denúncias na Lava Jato, favo-
recendo os medalhões des-
ses partidos que manteriam 
seus mandatos na Câmara, 
assegurando a sobrevivência 
política e, sobretudo, o foro 
privilegiado para enfrentar 
as acusações. 

Na verdade, o que acho 
mesmo, é que estão procu-
rando uma forma de perder 
menos benesses e privilé-
gios. É a imagem deste país 
devastado e explorado por 
uma classe política interes-
seira, desmoralizada, sem 
credibilidade, cujo patrio-
tismo deixa muito a desejar. 
Para os outros, nós povo, 
mortais indefesos que tra-
balhamos pagamos os nos-
sos impostos, elevadíssimos, 
é sempre pouco, mas para 
eles, os intocáveis, os elei-
tos, sabe-se lá, porque di-
vindade, sacodem a água do 
capote, com mil desculpas 
mais as leis que os protegem 
para tentarem levar a água 
ao seu moinho e continua-
rem no seu caminho leves e 
impunes.

JAYME 
 MODESTO
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Reforma política, 
uma gambiarra 
eleitoral armengada
Congresso trabalha para deixar tudo 
como está. O que os deputados chamam 
de reforma política, na verdade não passa 
de um ‘armengo’ para salvá-los da degola. 

NOTIFICANTE
NOTIFICANTE: DELTAVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 
Pessoa Jurídica de Direito Privado, com sede à Av. Central Comércio, 
460 1º Andar – Núcleo Bandeirante, BRASILIA – DF, 71.720-510 - CNPJ – 
04.702.443/0001-85

Através deste ato, fica (m) NOTIFICADO (S, AS, OS) e CONSTITUIDO (S, 
AS, OS) EM MORA, na forma das leis 6.766/79 e 9.514/97, para que com-
pareça (m) ao escritório da NOTIFICANTE localizado no endereço: RUA 
JOSÉ BONIFÁCIO Nº 1632, CENTRO, BARREIRAS-BA, o (s, a, as) compra-
dor (es, as) abaixo qualificado (a, os, as), para tratar de assuntos de seu in-
teresse, relacionados aos contratos/escrituras de compra e venda de imó-
veis firmados junto à NOTIFICANTE. Fica estabelecido o prazo de 10 (dez) 
dias, contados a partir da publicação do presente. O não comparecimento 
será considerado DESISTÊNCIA do (s) contrato (s) por parte do (s) NOTIFI-
CADO (s), ficando a NOTIFICANTE autorizada a proceder o cancelamento 
dos mesmos e imitir-se na posse dos imóveis imediatamente. 

SEGUE ABAIXO A LISTA DOS CONVOCADOS: 
CPF-CLIENTE-CONJUGE/SECUNDÁRIO: 030.536.725-02-ADRIA-

NA ALVES SANTOS; 065.651.175-35-ALEX SANDRO ARAUJO DE JE-
SUS; 004.080.165-90-ANTONIO LUCIO PEIXOTO NETO-ARLENE SOA-
RES DE SOUZA LÚCIO; 019.657.535-40-AURICELIO SALES DA SILVA; 
024.056.025-63-CARLA DA CRUZ RIBEIRO; 061.733.885-02-CRIS-
TIAGO REGIS DE LIMA; 028.650.145-76-DANNYEL QUIRINO DA 
SILVA; 046.269.445-31-DAZIEL MOREIRA DA SILVA BARBOSA; 
016.393.635-80-DEVANILDE DE SOUZA SERPA; 023.873.345-90-DIOMA-
RIO ALVES DAS VIRGENS; 418.719.795-87-EDLEUSA MARIA DA SILVA; 
018.361.435-67-EDUALDO DE ARAUJO BARRETO; 001.910.545-26-ELIA-
NA SHIRLEY PEREIRA XAVIER DE MIRANDA; 051.521.695-09-ELIA-
NE NASCIMENTO DOS SANTOS; 038.212.763-39-ERNANDES PEREI-
RA DA SILVA; L016.690.785-58-FABIO RODRIGUES DOS SANTOS; 
032.014.075-00-HELTHIERES RODRIGUES DOS SANTOS -JOEL-
CIONE ARAUJO DIAS; 032.818.245-10-IVAN OLIVEIRA CAMPOS; 
952.237.541-15-IVANI ALMEIDA QUEIROZ; 058.781.135-89-JACKSON 
ANDRADE DOS SANTOS; 704.986.285-15-JOAO BATISTA PEREIRA DE 
SANTANA-ZENILDE PEREIRA BARROS; 367.792.615-72-JOSE ANTO-
NIO PEREIRA DA SILVA-VALDENICE BELINA DE OLIVEIRA DA SILVA; 
976.213.905-49-JOSE DOS SANTOS-MARIA DE JESUS BAIAO SANTOS; 
022.413.655-05-JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO-EDNA MASCARE-
NHAS ARESTIDES DA SILVA; 039.530.321-43-JOSEMAR DOMINGOS 
DOS PASSOS-SOLANGIA SANTOS DO PRADO; 971.927.835-87-JULI-
MAR NASCIMENTO DA SILVA; 011.615.825-50-LEANDRO DOS SANTOS 
LIMA ; 019.412.865-26-LEANDRO MAIA SOUZA; 044.782.285-31-LU-
CIVANIA DIAS DOS SANTOS; 003.826.675-06-LUZIENE DO CAR-
MO LIMA; 022.978.085-77-MARIA HELENA MACEDO DA CUNHA; 
053.574.713-63-MARIA MARLIANE CHAGAS DO AMARAL OLIVEIRA; 
551.565.335-15-NEURIVAN RIBEIRO DA SILVA; 068.169.615-01-NILMAR 
ALMEIDA DA CRUZ; 702.853.221-68-PATRICIA RODRIGUES DE ALMEI-
DA; 041.633.985-97-PEDRO BARBOSA BORGES; 026.964.065-70-RA-
FAEL PEREIRA DO NASCIMENTO; 042.098.405-48-RENATO BATISTA DA 
ROCHA -CASSIA MICHELLE ROCHA DA SILVA; 352.428.478-75-SAUAN-
NE ALVES DA SILVA; 033.733.015-80-TAMIRES LAZARO DE OLIVEIRA; 
012.811.225-56-TIAGO ARAUJO BENEVIDES; 022.378.135-58-VALDINEI 
DOS SANTOS DE OLIVEIRA; 007.687.195-93-VICTOR ANTONIO SODRE 
DAS VIRGENS; 065.640.065-00-WILLIAN DE SOUZA LUIZ. 

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E 
HIPOTECAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIS 

DAS PESSOAS JURÍDICAS
COMARCA DE SÃO DESIDÉRIO – BA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

FERNANDA ASSIS LOMANTO ANDRADE, Oficia-
la Titular do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas, 
Títulos e Documentos e Civis das Pessoas Jurídicas da 
Comarca de São Desidério, Estado da Bahia, na forma da 
lei, em cumprimento do disposto no artigo 2°c/c Artigo 19 
da Lei 6.766 de 19 de Dezembro de 1979, comunica que o 
proprietário JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO, 
brasileiro, engenheiro, casado, portador do RG n° 2091375 
SSP/BA, residente e domiciliado a Rua Otacílio Jesuíno de 
Oliveira, centro, São Desidério-BA, apresentou requerimen-
to para o registro de LOTEAMENTO AMARALINA IV 
aprovado pelo Prefeito Ademilton Barbosa dos Santos, atra-
vés do Decreto n° 44 de 12 de Dezembro de 2016, referente 
ao imóvel urbano registrado sob n° R-1-6151. O Loteamen-
to é composto de 68.560,00m2 (sessenta e oito mil, quinhen-
tos e sessenta metros quadrados) de área loteada, contendo 
05 quadras e 84 lotes. As impugnações daqueles que se jul-
garem prejudicados quanto ao requerimento pleiteado, de-
verão ser apresentados no prazo de 15 (quinze) dias. Findo o 
prazo sem impugnações, será feito imediatamente o registro, 
ficando os documentos à disposição dos interessados. São 
Desidério, Bahia, 21 de julho de 2017.

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E 
DOCUMENTOS DE SÃO DESIDÉRIO

RUA HELIODÓRIO XAVIER, 220 – CENTRO – 
FONE (77) 3623-2797

SÃO DESIDÉRIO – BA – CEP: 47820-000
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Jayme modesto

Em suas atuações como vereado-
res, os parlamentares Elias Borja 
de Magalhães e o Vereador Elio 

de Oliveira Silva que compõem o le-
gislativo municipal de Riachão das 
Neves destacaram o compromisso 
com o povo, ao analisar e votar os 
projetos que chegam à Câmara como 
um cidadão e não como político e 
nem interesses partidários.

VEREADOR ELIAS BORJA DE 
MAGALHÃES
Confiante no êxito do seu segundo 

mandato, o vereador Elias Borja do 
PPS, afirmou que vem dando con-
tinuidade ao seu trabalho, focan-
do sempre suas ações nas áreas de 

Vereadores falam dos trabalhos no Legislativo e atuações na comunidade

saúde e no social. Elias retoma os 
trabalhos legislativos neste segun-
do semestre de 2017, com uma nova 
roupagem, conforme ele, o seu man-
dato continuará sendo nas ruas.

Elias é atualmente presidente da 
Comissão de Constituição e Justiça 
e membro da Comissão de Meio Am-
biente.

“Podem contar com o meu manda-
to, com o nosso trabalho aqui na câ-

mara, afinal de contas, fomos eleitos 
para defender o povo. A minha ex-
pectativa é sempre positiva. Vamos 
continuar fazendo esse trabalho nas 
ruas, juntamente com a população”, 
disse Elias garantindo ainda que o 
seu segundo mandato continuará 
sendo atuante.

Entre projetos e indicações de 
cunho social, Elias Borja tem de-
monstrado a sua preocupação com 
os problemas que mais vem inquie-
tando a população. Um projeto im-
portante de sua autoria e já em fun-
cionamento é o da Lei do Silêncio. 
Em apreciação, o projeto que solicita 
a implantação de rede de internet 
em todos povoados da zona rural.

Projeto de meia entrada em even-
tos para todos os servidores do mu-

nicípio, além de outras inúmeras 
indicações.

O vereador Elias se considera um 
fiscalizador nato.

   
VEREADOR ELIO DE OLIVEIRA 
SILVA
Natural de Barreiras e residindo 

em Riachão das Neves há 10 anos, 
o vereador Elio de Oliveira do PRTB 
está exercendo o seu primeiro man-
dato. Um vereador atuante, Elio 

tem como principal objetivo ver o 
crescimento do município. “Briga-
mos muito para isso e lutamos para 
que Riachão venha crescer cada vez 
mais. Fui eleito na oposição ao pre-
feito Miguel Crisostomo, mas faço 
oposição com responsabilidade, es-
tarei sempre ao lado do povo, que é 
minha maior base e foi quem me co-
locou aqui na Câmara Municipal de 
Riachão das Neves”, destacou.

Elio fez um balanço positivo do 
primeiro semestre de 2017, ele que 
apresentou várias indicações. Como 
pastor da Igreja Evangélica Missão 
Mundial Servos, Elio tem como meta, 
trabalhar pelo social. Uma de suas 
proposições ao executivo é a aquisi-
ção de uma UTI móvel para Riachão 
das Neves.

Jayme modesto

O Projeto de Lei Nº 016/2017, 
que a altera a nomenclatura 
da Guarda Civil Municipal de 

Riachão das Neves para Polícia Mu-
nicipal de Riachão das Neves, está 
em fase de tramitação na Câmara 
Municipal de Riachão das Neves. 
De acordo com as funções de Polí-
cia que exercem estabelecidas pela 
Lei Federal nº 13.022, de agosto de 
2014. O PL é de autoria do vereador 
Antônio Rodrigues dos Santos. 

Segundo o vereador Antônio, a 
Guarda Municipal de Riachão das 

Projeto de Lei institui mudança de nomenclatura da Guarda 
Municipal de Riachão

Neves, exerce funções típicas de po-
lícia e a alteração da denominação 
para Polícia Municipal, não afetará 
seu estatuto jurídico, competências 
e atribuições, mas trará uma maior 
identificação perante a população 
riachoense. “Com isso aumentará a 
sensação de segurança, facilitando 
a integração entre as diversas for-
ças de segurança pública da região”, 
disse o autor do projeto. 

Antônio acredita que com essa 
medida os servidores serão mais 
valorizados. “São servidores devi-
damente treinados e desempenham 
um papel fundamental na socieda-

de para promover mais segurança 
e tranquilidade à população. Essa 
reivindicação está em consonância 
com as necessidades na qual a po-
pulação vem vivenciando de pos-
suir cada vez mais uma segurança 
pública de qualidade, assim como 
devendo se ter um reconhecimento 
dos profissionais que compõem a 
corporação”. 

Conforme o PL, as viaturas e todos 
os demais veículos pertencentes a 
corporação da guarda Civil munici-
pal de Riachão das Neves poderão 
inserir em sua identidade visual a 
nomenclatura “Polícia Municipal”.

RIACHÃO DAS NEVES

Jayme modesto

A 
Prefeitura de Riachão das Neves, 
município localizado no Oeste 
da Bahia, realizou entre os dias 

23 a 26 de julho, a tradicional Festa 
de Sant’Ana. O evento, que já é uma 
tradição, reúne anualmente milhares 
de pessoas de toda região e de outros 
estados brasileiros e coincide com o 
aniversário de emancipação política 
do município, comemorado no dia 
19 de julho. Em 2016 a festa não foi 
realizada, a administração passada 
alegava na época falta de recursos. 

Animaram às noites de festa as se-
guintes atrações: dia 23 de julho Ran-
gel dos Teclados, Brunos Magalhães, 
Dilsinho e Diêgo Marques & Luciano. 
No dia 24 Senegal o Charme das Va-
quejadas, Neto LX, Thiago & Fábio 
Duran e Az da Pitanga. No dia 25, a 
animação ficou por conta das ban-
das Pegada do Povo, Jonas batista, 
Os Chefões do Forró, Amado Basylio 
e Abílio e Geovacir Cigano. Já os ar-
tistas Nadja Mirelly, Gustavo Braga, 
Pablo, Genivaldo & Os Feras do Forró 
e Zal encerraram as comemorações, 
no dia 26.

PRESENTE PARA A POPULAÇÃO
O aniversário de 55 anos de Ria-

chão das Neves e a Festa de Sant’Ana 

A tradicional Festa de Sant’Ana movimentou o município 

de 2017, foram marcados por um mo-
mento mais que especial. O presente 
veio em forma de benefício coletivo 
para a população do bairro Faustino 
Monteiro. Cumprindo uma promessa 
de campanha, o prefeito Miguel Cri-
sostomo entregou a população deste 
bairro, uma moderna e estruturada 
Creche e várias ruas pavimentadas 
com asfalto. Miguel afirmou que saú-
de e educação sempre serão priorida-

des em seu governo.
Conforme o prefeito, a conclusão 

da Creche Tia Cecê, com capacidade 
de atender 200 crianças representa 
a responsabilidade que ele tem com 
a formação das crianças do municí-
pio. “A inauguração dessa creche é 
um marco muito grande para a edu-
cação do nosso município. O povo 
de Riachão merecia esse presente. A 
creche tem capacidade para 200 alu-

nos, além da estrutura toda voltada e 
adaptada para atender as crianças”, 
disse Miguel.

Além da realização dessa grande 
festa, o prefeito garantiu antecipa-
damente o pagamento do 13° salário 

dos servidores. “Precisamos manter a 
folha de pagamento dos nossos ser-
vidores em dia, e além de realizarmos 
festa, inauguração ainda garantimos 
de forma antecipada o 13° salário dos 
nossos servidores”.

Segundo o prefeito de Riachão, o 
município está vivendo um novo mo-
mento. “Estamos mudando a forma 
de se fazer política, estamos focados 
em fazer gestão e com responsabili-
dade e a população já entendeu isso. 
Temos certeza de que dias melhores 
virão”, finalizou Miguel.

No bairro Ouricuri também em bre-
ve estará sendo entregue a popula-
ção, ruas pavimentadas.

A Festa de Sant’Ana coincide com o aniversário de emancipação política de Riachão das Neves. Na 
oportunidade uma moderna e estruturada Creche foi entregue a população, além de várias ruas pavimentadas

O evento, que já é uma tradição, reúne anualmente milhares de pessoas

O prefeito Miguel Crisostomo entregou a população deste bairro, uma 
moderna e estruturada Creche

FOTOS: JAYME MODESTO
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SÃO DESIDÉRIO

Prefeito e secretários apresentam 
balanço de sete meses de gestão

Prefeitura de Brejolândia promove conferência 
para construção do plano municipal de saúde

Deputado Pablo Barrozo visita obras em Riachão 
das Neves e prestigia festa da padroeira

Antonio Henrique Júnior visita obras e festejos 
locais em périplo por Mansidão e Wanderley

Jackeline Bispo

A 
sessão ordinária do legis-
lativo na noite Do dia 16 
de agosto, contou com 

a participação da equipe de 
governo do município para 
realizar uma apresentação 
das ações desenvolvidas dos 
primeiros sete meses da ad-
ministração pública.

Cada secretário explanou 
sobre as atividades de sua 
pasta destacando as priori-
dades já realizadas. Para o 
secretário de Administração, 
Joacy Carvalho, esse semes-
tre foi um grande desafio ven-
cido. “Apesar das dificuldades 
que encontramos, consegui-
mos organizar e dar início a 
muitos trabalhos, primamos 
pela transparência, buscamos 
trabalhar corretamente para 
assegurar que o dinheiro pú-
blico seja investido nas neces-
sidades do povo”, afirma.

O plenário da Câmara de 
Vereadores recebeu dezenas 
de participantes que conhe-
ceram um pouco mais sobre 
as ações da Administração, 

Jayme modesto

Com a finalidade de cons-
truir o Plano Municipal 
de Saúde, a Prefeitura de 

Brejoândia realizou no dia 31 
de julho, a Conferência Muni-
cipal em parceria com o Con-
selho Municipal de Saúde. O 
evento aconteceu no Centro 
de Referência e Assistência 
Social, Janice Teles da Rocha, 
na sedo do município e abor-
dou o tema: “SUS patrimônio 
do povo brasileiro”, ministra-
do pelo palestrante Kauê So-
ledares Santos.

O objetivo também foi ofe-
recer maior divulgação à po-
pulação sobre a elaboração do 
Plano que tem participação 
de todos os setores da socie-
dade, desde usuários do SUS 
até profissionais que traba-
lham diretamente com a Saú-
de. As diretrizes, propostas e 
moções aprovadas nesta IV 

ascom

O 
deputado Pablo Barrozo 
(DEM) participou das 
homenagens à padroei-

ra de Riachão das Neves, 
Nossa Senhora Sant’ana, no 
Oeste do estado. Ao lado do 
prefeito Miguel, o parlamen-
tar acompanhou a missa na 
paróquia da cidade, presidida 
pelo Bispo Diocesano de Bar-
reiras Dom Josafá e dos feste-
jos na praça em comemora-
ção ao aniversário da cidade, 
que completou 55 anos.

Pablo Barrozo visitou ain-
da a creche inaugurada pelo 
prefeito, na qual trabalhou 
para viabilizar a liberação dos 
recursos junto ao Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE). “É sempre 
um momento peculiar cele-

ascom do deputado

O 
deputado Antonio Hen-
rique Júnior percorreu 
municípios do Oeste 

baiano em visita a obras e 
festejos. No sábado (29), em 
Mansidão, o parlamentar par-
ticipou da tradicional festa de 
São Gonçalo, que reuniu mi-
lhares de pessoas, ao lado do 
prefeito Ney e do secretário 
de Administração, Kim.

Ainda em Mansidão, o de-
putado visitou as obras do 
Estádio Municipal Franciscão, 
que estavam paralisadas, mas 
contou com o apoio do parla-
mentar e do vice-governador 
João Leão para serem retoma-
das. “O município de Mansi-
dão tem vocação para o espor-
te, mas a grande paixão é, sem 
dúvida, o futebol. Por isso, tra-

brar o dia da nossa padroeira, 
ao lado do prefeito Miguel 
que tem feito uma gestão or-
ganizada e competente, com 
equipe técnica preparada. 
Trabalhei junto ao governo fe-
deral para agilizar a liberação 
dos recursos da creche e fico 
feliz em ver que Riachão está 
tomando novos rumos”, disse 
o deputado, destacando ainda 

vamos uma luta para reiniciar 
as obras”, afirmou Antonio 
Henrique Júnior. Na localida-
de de Angical, que também 
sofre com a falta d’água, o 
deputado se comprometeu a 
trabalhar para atender a de-
manda da comunidade.

Ainda no roteiro da viagem, 
o deputado esteve em Wan-
derley ao lado da prefeita Fer-

Finanças e Planejamento, da 
Agricultura e Desenvolvimen-
to Econômico, da Assistência 
Social, da Cultura, Esporte 
e Lazer, da Educação, da In-
fraestrutura, Transportes e 
Serviços Públicos, do Meio 
Ambiente e Turismo e da Saú-
de.

A participação do coman-
dante Giovane Damacena da 
85ª CIPM também foi desta-
que na sessão. Ele falou so-
bre as parcerias com o poder 
público e o trabalho realiza-
do no município no intuito 
de melhorar a segurança. 
“Agradecemos as parcerias 
formadas e buscamos junto 
ao poder público efetivar tra-

balhos educacionais como o 
PROERD, daremos continui-
dade nesse segundo semes-

tre, a polícia além de atuar 
nas ruas também tem essa 
responsabilidade de instruir 

Conferência têm abrangência 
municipal.

“Essa conferência tem 
como objetivo fazermos um 
amplo levantamento das de-
mandas, objetivando a con-
clusão do Plano Municipal de 
Saúde, envolvendo o maior 
número de pessoas possível, 
criando assim diretrizes para 
a construção do nosso Plano 
de Saúde”, disse a presiden-
te do Conselho Municipal de 
Saúde, Eronita Branco.

Conforme o secretário de 
Saúde de Brejolândia, Charles 
Pereira, o Plano Municipal de 

as crianças com atividades 
educacionais buscando evitar 
problemas futuros”, alerta.

Um vídeo institucional foi 
produzido para mostrar a co-
munidade o andamento das 
obras que estão, a exemplo da 
construção de 36 casas popu-
lares por meio do Programa 
Casa Bela, da Recuperação e 
Manutenção de Estradas Vi-
cinais, do Projeto de Requali-
ficação Urbana da sede, Giná-
sios Esportivos na zona rural, 
Centro Educacional na sede, 
Projeto de Implantação e Ma-
nutenção do Sistema de Abas-
tecimento de Água em comu-
nidades rurais, e as obras no 
Distrito de Roda Velha.

Saúde direciona o Município 
sobre as ações a serem realiza-
das nos próximos quatro anos, 
sempre os três últimos anos 
de uma gestão e o primeiro da 
próxima administração.

“O Plano informa aos gesto-
res como será o investimento 
e onde serão aplicados os re-
cursos da Saúde. Através do 
documento, há diagnóstico 
de como está o município e no 
que devem ser injetados re-
cursos financeiros. Por meio 
dele, também é possível pre-
ver a média do quanto será 
necessário investir no perío-

BREJOLÂNDIA

JACKELINE BISPO

JAYME MODESTO

ASCOM ASCOM

Cada secretário explanou sobre as atividades de sua pasta

Conferência abordou o tema: “SUS patrimônio do povo brasileiro”

Prefeito prestou contas. Cada secretário explanou sobre as 
atividades de sua pasta

O evento aconteceu no Centro de Referência e Assistência 
Social, Janice Teles da Rocha

Em Mansidão, o deputado visitou as obras do Estádio 
Municipal Franciscão

Pablo com o bispo Dom Josafá e o prefeito de Riachão

Para o prefeito Zé Carlos, o 
trabalho só está começando. 
“Demos início a muitas obras 
importantes, mas muito ainda 
será feito, porque o povo de 
São Desidério merece todo 
nosso esforço, nossa meta é 
melhorar a qualidade de vida 
da população e buscamos fa-
zer tudo dentro da legalida-
de”, frisou.

O gestor destacou ainda 
os avanços na saúde pública 
e apresentou os projetos ar-
quitetônicos da Biblioteca e 
do Terminal Rodoviário, onde 
em breve serão lançados os 
editais de licitação para cons-
trução. E afirmou que está 
em fase de criação o projeto 
do novo hospital municipal, 
que será construído em uma 
área de um hectare e com alta 
capacidade de atendimento. 
Ele agradeceu aos servido-
res e secretariado que têm 
realizado suas funções com 
muito afinco e cuidado com a 
população. “Nosso maior bem 
é nossa gente, tudo só estará 
bem, quando todos estiverem 
bem”, concluiu.

do. O novo Plano Municipal de 
Saúde deve vigorar do início 
do ano de 2018 ao final de 
2021”, afirmou o secretário.

A abertura da Conferência 
Municipal foi às 09 horas com 
a presença de um grande pú-
blico, por motivo de viagem o 
prefeito Gilmar Ribeiro (Ma-
zim), foi representado pelo 
chefe de gabinete Adailton 
Alves de Castro. Na oportu-
nidade, oito eixos foram de-
batidos, grupos de trabalhos 
foram formados e por último 
a plenária para eleger e ho-
mologar a delegação para 
apresentação na conferência 
Estadual de Saúde.

Marcaram presença no 
evento o ex-prefeito de Santa-
na Francisco de Assis Cunha, 
o presidente da Câmara de 
Brejolândia José Alves de 
Castro, os vereadores João 
Batista, Joseândia e Eva Te-
rezinha.

que em seis meses de gestão, 
o prefeito já comemora o ani-
versário da cidade com obras 
e ações efetivas que saíram 
do papel. “Parabéns à pre-
feitura e também ao povo de 
Riachão que hoje tem motivos 
para comemorar”, concluiu o 
deputado, representante do 
município na Assembleia Le-
gislativa da Bahia. 

nanda para prestigiar a 21ª 
edição da Festa do Milho. “A 
prefeita Fernanda foi compe-
tente na formatação do even-
to, resgatando uma tradição 
municipal e ampliando o seu 
objetivo principal através do 
viés econômico que valoriza 
os produtos regionais prove-
nientes da agricultura fami-
liar”, afirmou.
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Mais de meio século de 
história e desenvolvimento

Catolândia celebra seus 55 anos com missa solene

Jayme modesto

No dia 30 de julho, o município de 
Baianópolis comemorou 55 de 
independência política admi-

nistrativa. Em comemoração a data, 
a prefeitura preparou uma diversi-
ficada programação com inúmeras 
atividades através da Secretaria de 
Cultura, Esporte e Lazer.

A programação teve início no dia 
30, com a tradicional alvorada às 
05h00 da manhã, a concentração foi 
na Praça Senhor do Bomfim, em fren-
te à igreja matriz e percorreu várias 
ruas da cidade. Logo após, ao som da 
Fanfarra Municipal de Baianópolis 
(FAMUB), deu-se início a cerimônia 
cívica, com o hasteamento das ban-
deiras pela prefeita Jandira Xavier 
o vice-prefeito Welber Febrônio e 
demais autoridades municipais. Na 
sequência, foi dada a largada para a 
competição dos ciclistas no primeiro 
“Desafio Dubai” de Baianópolis, em 
diversas categorias.

A capoeira e o futsal também ti-

Jayme modesto

O município de Catolândia com-
pletou 55 anos de emancipação 
política-administrativa e para 

comemorar a data, foi celebrada 
uma missa em ação de graças pela 
passagem do aniversário, na igreja 
matriz do município.

Este ano em decorrência do de-
creto que colocou o município em 
estado de emergência ocasionado 
pela longa estiagem, nenhuma pro-
gramação festiva foi promovida pela 
prefeitura.

A celebração religiosa foi presi-
dida pelo Bispo Diocesano Dom Jo-
safá Menezes e reuniu centenas de 
fiéis que foram homenagear e pedir 
muitas bênçãos para a cidade. A so-
lenidade ainda foi prestigiada pelas 
principais autoridades do município, 
como o prefeito Gilvan Pimentel e o 
presidente da Câmara de Vereadores 
de Catolândia, Adailton de Almeida.

Gilvan Pimentel destacou a alegria 
e o orgulho que a população tem 
hoje, de morar no município de Ca-
tolândia. “Morar em Catolândia hoje 
é um orgulho, porque aqui as coisas 
estão acontecendo. Nestes quatro 
anos e meio tivemos avanços im-
portantes em nosso município, con-
seguimos tirar Catolândia do isola-
mento com a construção da estrada 
que liga Catolândia a São Desidério, 
conseguimos recuperar 100% das 

veram espaço na programação de 
aniversário da cidade. No período 
da tarde, o grupo de reisados do po-
voado de Bebedouro animou a todos 
com suas cantorias. O grupo de dan-
ça “Power Dance” hipnotizou o pú-
blico com suas coreografias. E, para 
encerrar a noite, foi realizada uma 
missa solene em homenagem ao ani-

unidades escolares da rede munici-
pal, além de investimentos na saú-
de, educação, social, infraestrutura, 
abastecimento de água na zona rural 
e muitas outras ações. Cada dia que 
passa, o sonho do nosso povo e de 
nosso grupo político se concretiza. 
O nosso objetivo é fazer com que 
Catolândia se desenvolva e ocupe 
um lugar de destaque no Oeste, pois 
temos potencial para isso,” disse Pi-
mentel.

E para marcar ainda mais a data, 
ao final da celebração foi servido um 
bolo para os presentes.

versário da cidade na Igreja Matriz. 
O público também pôde prestigiar 

o Festival de Talentos realizado pela 
equipe da Secretaria de Cultura, Es-
porte e Lazer juntamente com as es-
colas municipais. E por último, o som 
da Banda Arte Baiana que animou o 
público que compareceu em grande 
número para dançar e curtir os gran-

des sucessos cantados pela banda.
Segundo a Secretária de Cultura, 

Esporte e Lazer, Dagmar Aleksandra, 
a programação em comemoração ao 
55º aniversário de Baianópolis, foi 
elaborada para atender toda a famí-
lia. “A programação atendeu desde a 
criança ao idoso, todos puderam se 
divertir”, afirmou Dagmar.

A prefeita Jandira Xavier, agrade-
ceu a todos que contribuíram e parti-
ciparam da festa. “Agradeço a todos 
que contribuíram e que vieram parti-
cipar da festa. Aproveito para desejar 
sucesso aos baianopolenses e reafir-
mo meu compromisso em continuar 
trabalhando pelo nosso município”, 
destacou a prefeita.

BAIANÓPOLIS

CATOLÂNDIA

FOTOS: INFOR TV

FOTOS: BRENON MAGALHÃES

Em comemoração aos 55 anos de emancipação, a prefeitura de Baianópolis 
preparou uma diversificada programação

Devido a problemas orçamentários, a Prefeitura não realizou festa

Cerimônia cívica A prefeitura preparou uma diversificada programação com inúmeras atividades

Missa foi realizada na igreja matriz do município

A celebração religiosa foi presidida pelo Bispo Diocesano Dom Josafá  

CATOLÂNDIA

Criado através da Lei 1.758 
de 27 de julho de 1962, o 
município de Catolândia 
possui uma área territorial 
de 659,717 m² e uma po-
pulação estimada em 3.695 
habitantes e é considerado o 
menor município do estado 
da Bahia.
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CRISTÓPOLIS

IBOTIRAMA

Depois de dois anos, novo prefeito resgata a 
tradicional Festa do Alho

Grande expectativa para o Ibotifolia 2017

Jayme modesto

Depois de dois anos sem edições 
da tradicional festa do muni-
cípio de Cristópolis, – a “Festa 

do Alho”, voltou a ser realizada este 
ano, graças ao esforço da nova ges-
tão, com uma extensa programação 
e uma mistura de ritmos e de ou-
tras diversidades, como produtos 
produzidos no município que foram 
expostos no espaço da Agricultura 
Familiar como a cachaça, a tapioca, 
o milho, dentre outros produtos, sem 
falar da autêntica música da terra.

A Festa do Alho realizada nos dias 
21, 22 e 23 de julho, na Praça Menino 
Deus, trouxe o tema “Valorizando a 
nossa gente e nossa cultura”, contou 
com a presença de um grande públi-
co, que curtiu a programação em cli-
ma de animação, organização e paz.

Em decorrência da grave crise que 
afeta os municípios, a Prefeitura rea-
lizou uma grande festa somente com 
atrações locais, até mesmo porque 
Cristópolis é uma das cidades da re-
gião com o maior número de bandas 
e artistas locais em todos os seg-
mentos musicais.

Numa atitude responsável e cora-
josa, o prefeito Gilson Nascimento, 
determinou que a festa fosse realiza-
da, porém com o menor custo possí-
vel. De acordo com relato de um dos 
membros da Comissão Organizadora 
do evento, Robson Alves, o gestor 

Jayme modesto

A 
“Ibotifolia”, - Micareta de Iboti-
rama, um dos maiores carnavais 
fora de época do estado da Bahia, 

que reúne artistas de destaque no ce-
nário musical, está gerando grande 
expectativa e ansiedade tanto à po-
pulação como também para os foliões 
de outras cidades. O evento terá início 
no dia 25 e se estende até o dia 27 de 
agosto, com perspectivas de ser coro-
ada de grande sucesso. 

A Ibotifolia 2017 vai contar com 
a participação de grandes atrações, 
que desfilarão no circuito instalado 
na Avenida Ex Combatente, além de 
Renato e Seus Blue Caps, desfilarão 
Tayrone, Papazoni, Fernando Dogo, 
Grove de Luxo, Beat Pressão, Willia e 
Marlon, Edson Gomes, AP-69 e Adria-
no Casa Nova. 

O mês de agosto é marcado por 
grandes eventos em comemoração ao 
aniversário da cidade, movimentando 
a economia neste período. Ao comple-
tar 59 anos de independência política, 
a cidade realiza também o tradicional 
Festival de poesia FEPI na sua XXXI 
edição e o Festival de Música FEMPI, 
na sua XLI edição.  Os festivais atraem 
artistas de todo o Brasil.

decidiu que fossem contratados so-
mente artistas locais, com intuito de 
diminuir despesas com a contrata-
ção de bandas nacionais. A ausência 
de bandas famosas, não tirou o bri-
lho da Festa do Alho, que por sinal, 
foi um grande evento.

No sábado (22), o prefeito Gilson 
Nascimento, agradeceu a presença 
de todos e falou da importância da 
valorização dos artistas locais. “Te-
mos a sorte de termos na nossa terra 
os melhores artistas da região e essa 
festa vem com essa ideia de valori-
zação desses grandes profissionais. 
Agradeço a todos aqueles que se 
empenharam para que essa festa 
acontecesse e vamos curtir em paz”, 
disse o prefeito, que recebeu autori-
dades, políticos e amigos no cama-
rote oficial, a exemplo do deputado 
estadual, Marcelo Nilo e do diretor 
da Embasa, Marcelo Veiga.

Programação - Na sexta-feira 
(21), a animação ficou por conta dos 
artistas Ailton Marques, Moreno e 
Caboclinho, Nem Sanfoneiro & JC 
dos teclados, Jânio Rocha, Laercio 
& Cristiano e Lego dos Teclados. A 
festa continuou no sábado (22), com 
Alan Costa, Welber Lenno, Marki-
nhos Bahia, Regiane Morais, Toinho 
& Cia e Lucas Santinni. No domingo 
(23), encerramento da festa, Tony 
Show, Kaio e Victor, Jhony Madu, Tia-
guinho Mania, Banda Império e Si-
valdo dos Teclados subiram ao palco.

“Valorizando a nossa gente e nossa cultura” foi o tema da festa, 
que nesta edição contou com a presença de um grande público

Devido a problemas orçamentários, a Prefeitura não realizou festa

O prefeito, que recebeu autoridades, polÍticos e amigos no 
camarote oficial

Os festivais atraem artistas de todo o Brasil  

Produtos produzidos no município que foram expostos no 
espaço da Agricultura Familiar

FOTOS ASCOM

Os festivais de música e poesia foram realizados de 10 a 12

FOTOS: REPRODUÇÃO

CONFIRA OS RESULTADOS 
DOS FESTIVAIS DE POESIA E 

MÚSICA DE IBOTIRAMA
XXXI Fepi

Festival de Poesia de 
Ibotirama, realizado nos dias 

10, 11 e 12 de agosto.

XLI FENPI
Festival de Música de 

Ibotirama, realizado nos dias 
11 e 12 de agosto.

1º Lugar - “O verso que não 
coube no poema”, de autoria 
de Ananias Serranegra, inter-
pretada por ele.

2º Lugar - “O Preto no Bran-
co”, de autoria de Clebert Luiz, 
interpretada por Lena Seixas.

Melhor letra 1º lugar – Mú-
sica: Rabo de Arraia composi-
ção de Ito Moreno.

Melhor interprete 1º lugar 
– Música: Girassóis da dupla 
Igor Murilo e Ítalo Silva  
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WANDERLEY

MANSIDÃO

Prefeitura resgata a tradição 
e a cultura da Festa do Milho

Tradicional Festa de São Gonçalo 
movimenta o município

Jayme modesto

Nos dias 28 e 29 de julho, 
o município de Mansi-
dão esteve em festa. Os 

festejos em comemoração ao 
Santo Padroeiro São Gonçalo, 
movimentou a cidade. A tradi-
cional Festa de São Gonçalo 
(religiosa) é uma manifesta-
ção cultural e popular que 
permanece viva na memória 
do povo mansidaense. No dia 
do santo, os fiéis fazem votos 
para alcançar alguma graça 
ou milagre. A programação 
religiosa contou a celebração 
das missas e novenas. Com o 
tema da festa este ano: Como 
São Gonçalo, seguiremos o 
exemplo de Maria aos pés da 
Cruz, a igreja realizou nove 
noites de novenas todos elas 
homenagearam um segmento 
diferente. No dia 29, às 17hs 
foi celebrada a Missa Festi-
va seguida de Procissão com 
velas. O tema que está em 
comunhão com toda a Igreja, 
celebra o ano Jubilar Mariano.

Na parte profana (festiva), no 

asscom

Uma festa com muita 
alegria, animação, va-
lorizando a cultura e os 

artistas regionais e resgatan-
do a tradição de 20 anos de 
Festa do Milho. Assim foi a 
21ª Festa do Milho realizada 
de 27 a 30 de julho. Durante 
esses dias de muita anima-
ção se apresentaram bandas 
e cantores como Vingadora, 
Calcinha Preta, Toinho e Cia, 
Marquinhos Bahia, Boteco 
das Amigas e Talita Sam-
paio. Tudo isso sem contar 
com a alegria, a criatividade 
e a beleza das apresenta-
ções culturais do Serviço de 
Convivência e Fortalecimen-
to de Vínculos e da Fanfarra 
Municipal de Wanderley que 
encantaram o público com a 
animação contagiante, o fi-
gurino caprichado e as core-
ografias inovadoras.

Esta edição da Festa do Mi-
lho resgatou a tradição, valori-
zou a cultura regional e trouxe 
de volta o melhor da maior 
festa popular da cidade, a paz 
e a alegria. Tudo isso num cli-
ma aconchegante com as ruas 
decoradas com uma ornamen-
tação impecável. A prefeita de 

dia 28, o prefeito Ney Borges 
abriu o evento desejando boas 
vindas aos visitantes e nativos. 
“Sejam bem-vindos a nossa 
festa de São Gonçalo, espe-
ramos que esta se torne a pri-
meira de muitas visitas a nossa 
cidade, sintam-se em casa, so-
mos uma família. Certamente 
viveremos grandes momentos 
e todos juntos iremos nos di-
vertir com muita paz e alegria”, 
disse Ney recepcionando o pú-
blico presente.

Wanderley Fernanda Sá-Teles 
explicou que a proposta do 
evento foi justamente essa, de 
valorizar os artistas regionais 
e manter viva a cultura. Ou-
tro ponto positivo foi a união, 
o envolvimento e a participa-
ção popular, onde a própria 
comunidade esteve presente 
em massa, e com o apoio da 

A Banda Guig Guetho foi a 
primeira a balançar o chão da 
Praça da Independência, to-
mada por uma multidão, com 
a mistura de ritmos ninguém 
ficou parado. Encerrando a 
noite subiu ao palco a banda 
Exótica.

No dia 29 a Praça foi toma-
da pela emoção e fé com o 
show do Padre Antenor, que 
pela primeira vez foi recebi-
do na cidade. A atração mais 
esperada da noite por traz do 

Prefeitura, manteve a organi-
zação e harmonia.

Isso faz, segundo ela, com 
que se mantenha a tradição 
de unir todos no compromis-
so de realizar uma festa onde 
toda a família possa partici-
par, resgatando a tradição, 
mantendo a cultura e ofere-
cendo opções de lazer para os 

palco, o simpático e carismá-
tico Pablo sai do camarinho 
pronto para levar a multidão 
ao delírio com seu romantis-
mo e claro, a sua sofrência. Os 
gritos do público enlouqueci-
do logo se tornaram um gran-
de coral para acompanhar o 
cantor nas canções como por 
exemplo: Chora Não Bebê, 
Desculpa aí, Displicente e Ní-
vel de Carência.

O romantismo do baiano 
prosseguiu com a inédita: De-

Wanderleenses e visitantes.
A festa agradou o público 

que comemorou o clima de 
alegria na cidade, era possí-
vel ver a união de toda a fa-
mília, com crianças, jovens 
e idosos comemorando uma 
das mais animadas e partici-
pativas festas populares do 
Oeste da Bahia.

sapego, Pablo desfilou seus 
sucessos mais esperado: por-
que homem não chora, vin-
gança de amor, Bilú Bilú e Tá 
fazendo falta.

De acordo com a comissão 
organizadora, o objetivo foi 
trazer atrações que agradas-
sem a todos os munícipes e 
visitantes.

Conforme o prefeito, mes-
mo com as dificuldades en-
frentadas não poderia deixar 
de realizar a tradicional festa. 

“No nosso governo sempre 
realizamos boas festas na ci-
dade, sendo consideradas as 
melhores da região e este ano, 
mesmo com as dificuldades, 
não deixamos de comemorar 
o dia do nosso padroeiro, até 
porque sabemos da impor-
tância dela para aquecer a 
economia da cidade e elevar a 
auto estima da nossa popula-
ção”, declarou Ney Borges.

A segurança dos festejos de 
São Gonçalo foi totalmente 
reforçada pela Polícia Militar, 
Polícia Civil e Rondesp. Os 
agentes do Graer (Grupamen-
to Aéreo da PMBA) também 
estiveram no último dia do 
evento.

A rádio Rocha FM fez a 
transmissão do evento tam-
bém dando maior visibilidade 
ao evento. Quem compare-
ceu aprovou como o melhor 
de todos os tempos! O even-
to contou com a presença do 
deputado Estadual Antônio 
Henrique Júnior, e o prefeito 
de Buritirama, Dedê Alves.

Um resgate da tradição de 20 anos de Festa do Milho

A festa é em comemoração ao Santo Padroeiro São Gonçalo

A prefeita Fernanda Sá-Teles trouxe a proposta de valorizar os artistas regionais

Avenida Ex-Combatente, N° 38 Centro, Ibotirama/BA - CEP: 47520-000

(77) 3698-1016

Emac Materiais de 
Construção, 26 anos 
oferecendo tudo que 
há de melhor para sua 
obra ou acabamento. 

Comprando na Emac 
você ainda ajuda a re-
alizar o sonho da casa 
própria de muita gen-

te com a campanha 
“Emac realiza meu 

sonho”.

A atração mais esperada foi o cantor Pablo A Praça da Independência foi tomada por 
uma multidão

O evento contou com a presença do 
deputado Estadual Antônio Henrique Júnior, 

e o prefeito de Buritirama, Dedê Alves



                                                                                                                                 GAZETA DO OESTE
BARREIRAS/BA,
20 de julho a 20 
de agosto /20178

Prefeitos cobram investimentos do 
estado para alavancar a região Oeste

cheilla GoBi

Os prefeitos do Oeste da 
Bahia estão mobilizados 
para garantir investimen-

tos importantes para a região. 
Os gestores aproveitaram a 
visita do governador Rui Cos-
ta em Barreiras e se reuniram 
para cobrar mais apoio do es-
tado, no intuito de solucionar 
problemas comuns de todas as 
cidades da região. Na oportu-
nidade, os prefeitos entrega-
ram ao governador, uma lista 
de reivindicações, em busca 
de investimentos nas áreas de 
infraestrutura, saúde e segu-
rança, com o objetivo de ga-
rantir apoio do Governo para 
atender às demandas priori-
tárias da população. A reunião 
realizada no Hotel Morubixaba 
foi fechada à imprensa e pau-
tada no diálogo permanente 
com todos os setores sociais e 
políticos. 

Atento, o governador ouviu 
as principais demandas dos 
gestores e garantiu estudá-
-las, para em parceria com os 
municípios desenvolver ações 
de apoio do governo para 
ações de desenvolvimento 
dessa importante região do 
estado. Conforme Rui Costa, o 
objetivo é atender às deman-
das prioritárias da população.

Em entrevista ao jornalis-
ta Jayme Modesto, do Jornal 
Gazeta do Oeste, o governa-
dor, definiu a reunião como 
uma oportunidade de dialo-
gar com os gestores e definir 
estratégias para a região. “É 
importante esse contato, essa 
oportunidade de conversar-
mos com os prefeitos da região 
Oeste, pois é nesse momento 
de crise econômica nacional, 
que precisamos dar as mãos 
em busca de soluções para os 
problemas comuns a todos os 
municípios”, disse Rui.

O governador destacou que 
recebeu muitas reivindicações 
dos prefeitos e que o gover-
no vai pactuar parcerias para 
que o Oeste da Bahia tenha 
a presença do Estado ainda 
maior do que já tem. “Nós 
destinamos várias melhorias 
e investimentos aqui para o 
Oeste, cito o exemplo das que 
estamos inaugurando em Bar-
reiras, Cristópolis, Cotegipe e 
Angical, além de outras que 
irão atender a toda região, que 
é o objetivo principal do nosso 
governo”.

Todos os prefeitos ouvidos 
foram unânimes em afirmar 
que o governo do estado preci-
sa dar mais atenção aos muni-
cípios do Oeste, focando prin-
cipalmente as áreas da saúde 
e segurança. 

Nessa ocasião, o governa-
dor Rui Costa esteve na região 
cumprindo extensa agenda de 
trabalho. Em Barreiras, o go-
vernador entregou duas novas 

estruturas de Segurança Pú-
blica, – um Distrito Integrado 
de Segurança Pública (Disep), 
e um Centro Integrado de Tele-
comunicações (Cicom). Um in-
vestimento de R$ 7,2 milhões 
nas duas novas estruturas que 
tem como objetivo, oferecer 
mais conforto à população lo-
cal e aos profissionais da se-
gurança pública que atuam na 
região. O governador anunciou 

ainda a ampliação do Hospital 
do Oeste com serviço de onco-
logia e retomada da UPA. 

De acordo com Rui Cos-
ta, o HO terá 88 novos leitos 
e um investimento de R$ 15 
milhões, entre obras e equi-
pamentos.  Na ocasião, o go-
vernador também anunciou 
a implantação de serviço de 
hemodinâmica, cardiologia e 
cirurgia cardíaca, bem como 

o serviço de oncologia ambu-
latorial, com 12 leitos de qui-
mioterapia. 

Mais de 11,7 mil moradores 
de Cristópolis, Cotegipe e Angi-
cal superaram a escassez com 
a inauguração de um Sistema 
Integrado de Abastecimento 
de Água (SIAA), na sede de 
Cristópolis. O sistema faz parte 
do Programa Água para Todos e 
foi construído pela Companhia 

de Engenharia Hídrica e de 
Saneamento da Bahia (Cerb). 
A obra representa um investi-
mento de R$ 29 milhões, com 
recursos do Ministério da In-
tegração e Governo da Bahia, 
através do Fundo Estadual de 
Combate e Erradicação da Po-
breza (Funcep).

O governador entregou ain-
da sete tratores e implemen-
tos agrícolas para produtores 

CAPA

FOTOS: INFOR TV

Gestores apresentaram demandas regionais em reunião com 
governador Rui Costa, no município de Barreiras

Governador da Bahia Prefeita de Baianopólis

Prefeito de Muquém do São Francisco

Prefeito de Santa Maria

Prefeito de Serra Dourada

Prefeito de Cocos

Prefeito de Riachão das Neves

Prefeito de São Félix do Coribe

dos municípios de Cristópolis, 
Wanderley, Santa Maria da 
Vitória, Jaborandi, Santana e 
Serra Dourada e duas caçam-
bas para a cidade de Mansi-
dão. Além disso, foram con-
cedidos 2.655 certificados de 
Cadastro Ambiental Rural a 
proprietários de terra da re-
gião. O documento será obri-
gatório, a partir de dezembro, 
para que agricultores possam 
renovar ou solicitar emprés-
timos junto às instituições fi-
nanceiras. 

O presidente da União dos 
Municípios do oeste, o pre-
feito de Riachão das Neves 
acompanhou a comitiva de 
prefeitos e parabenizou as li-
deranças pela união de forças 
em prol do desenvolvimento 
regional. “É importante esses 
encontros, por que é através 
da união de forças e do diálo-
go que nós vamos conseguir 
vencer as barreiras que são 
muitas e os desafios que são 
muito grandes”, afirmou.

O prefeito de Formosa do Rio 
Preto e presidente do Consór-
cio Intermunicipal Multifinali-
tário dos Municípios do Oeste 
da Bahia (Consid), Termosires 
Neto, também marcou presen-
ça na reunião, onde Rui Costa 
reafirmou que vai liberar a 
verba de R$ 2,6 milhões para 
o Consórcio Intermunicipal 
Multifinalitário, recurso esse 
destinado para a recuperação 
de estradas estaduais nos 15 
municípios que compõem o 
Consid. “Manteremos contato 
com a Secretaria do Estado 
de Infraestrutura (Seinfra) 
para solicitar que o recurso 
seja disponibilizado no menor 
tempo possível e assim possa-
mos dar início aos trabalhos”, 
pontuou Termosires que na 
ocasião assinou o contrato 
para a manutenção corretiva 
e preventiva e a conservação 
de mais de 600 km de rodovias 
estaduais na região Oeste no 
início de junho. 

Estão previstas obras nos 
trechos BA 172 – Muquém do 
São Francisco/ BR 242; BA 
351 – Buritirama – Estreito; 
BA 447 – Angical/BR 242; BA 
449 – Cotegipe/BR 242; BA 
451 – Santa Rita de Cássia/
Monte Alegre; BA 463 – Ca-
tolândia/São Desidério; BA 
464 – BR 242/Baianópolis; BA 
465 – Missão do Aricobé/An-
gical; BA 839 – BR 242/Wan-
derley; BA 455 – Barreiras/Ca-
tolândia; BA 449 – Cariparé/
BR 153; BA 351 – Santa Rita/
Mansidão; BA 351 – Mansi-
dão/Buritirama; BA 225 – San-
ta Rita/Formosa do Rio Preto 
(via Rio Preto). O serviço será 
realizado a partir de convênio 
entre a Secretaria do Estado 
de Infraestrutura (Seinfra) e o 
Consórcio Intermunicipal Mul-
tifinalitário dos Municípios do 
Oeste da Bahia.
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Mais de 21 mil moradores serão beneficiados 
com abastecimento de água

Governador visita o município e entrega Sistema 
Simplificado de Abastecimento de Água

Jayme modesto
COM INFORMAÇÕES SECOM

Em visita ao município de 
Serra do Ramalho no iní-
cio do mês de agosto, o go-

vernador Rui Costa, entregou 
o novo Sistema Integrado de 
Abastecimento de Água que 
vai beneficiar mais de 21 mil 
moradores, de 21 localidades 
de Serra do Ramalho, além de 
prospectar outros compromis-
sos com o município. Na opor-
tunidade, o governador foi re-
cepcionado pelo prefeito Ítalo 
Rodrigo, vereadores e diversas 
autoridades e munícipes.

A obra coordenada pela 
Secretaria de Infraestrutura 
Hídrica e Saneamento (Sihs) 
é fruto de um investimento de 
R$ 20,6 milhões, oriundos do 
BNDES. Ainda no município, o 
governador assinou autoriza-
ção para que a Companhia de 
Desenvolvimento e Ação Re-
gional (CAR) celebre dois con-
vênios no âmbito do Programa 
Bahia Produtiva, nas áreas de 
apicultura e caprinovinocultu-
ra. Ele também fez a entrega 
de entrega de 1.508 Cadas-
tros Ambiental Rural, emitidos 
pela CAR, empresa vinculada 
à Secretaria Desenvolvimento 
Rural (SDR).

Estiveram presentes além 

ascom prefeitura

No dia 21 de julho, o go-
vernador da Bahia, Rui 
Costa, visitou o Distrito 

de Missão do Aricobé, no mu-
nicípio de Angical, para entre-
gar uma importante obra, que 
beneficiará mais de cinco mil 
pessoas, – o Sistema Integrado 
de Abastecimento de Água. O 
governador foi recepcionado 
pelo prefeito Gilson Bezerra, 
bem como pela equipe do go-
verno municipal, que esteve 
empenhada para que o evento 
se fizesse do melhor modo pos-
sível, e principalmente pelos 
cidadãos de Missão do Arico-
bé, que se fizeram presentes. 
Além disso, estiveram presen-
tes lideranças regionais, que 
acompanharam e prestigiaram 
o evento, no intuito de oferecer 
apoio às ações governamen-
tais como deputados esta-
duais, Marcelo Nilo e Antônio 
Henrique Junior, o deputado 
federal, Cacá Leão, Secretários 
de Estado, vereadores e Secre-
tários municipais.

O Sistema de Água vai be-
neficiar mais 5 mil pessoas no 
município de Angical, passan-
do pelas comunidades de Bre-
jo de Missão, Brejão, Aricobé, 
Lontra, Riachão de Aricobé e 
o Distrito de Missão. Na opor-
tunidade, o prefeito Gilsão, 

de várias lideranças políticas, 
os deputados federais, José 
Rocha, Sérgio Brito, Jorge Sol-
la, Afonso Florence e Luiz Cae-
tano, secretários estaduais 
Vitor Bomfim, Jaques Wagner 
e Geraldo Reis, o coordenador 
do Conselho de Desenvolvi-
mento Econômico e Social da 
Bahia (CODES) Jonas Paulo, a 
presidente da Fundação Luís 
Eduardo Magalhães – FLEM, 

agradeceu o governador pelo 
empenho e os investimentos 
na implantação do sistema 
de água tratada e, aproveitou 
para fazer diversas cobran-
ças para vários setores do 
município. O prefeito entre-
gou ao governador uma lista 
com várias demandas, entre 
elas, a reforma do mercado 
do Distrito de Missão de Ari-
cobé, reforma e emancipação 
do anexo da Escola Aparício 
José da Silva, implantação do 
sinal de telefonia móvel em 
Missão, aquisição de novas 
ambulâncias e a substituição 
da viatura da Polícia Militar, 
pois segundo o gestor, atual-
mente o município é atendido 
com veículo modelo Spin, que 
não consegue chegar a todas 

Maria Quitéria, o presidente 
da União dos Prefeitos da Bah-
ia (UPB), Eures Ribeiro, prefei-
tos e vereadores da região.

Na pauta da visita do gover-
nado à Serra do Ramalho, além 
da inauguração do Sistema de 
Abastecimento de Água, onde 
foi implantado mais de 250 km 
de tubulação de água, o go-
vernador assumiu outros com-
promissos de melhorias de 

as localidades da zona rural.
O prefeito pediu ainda, a 

recuperação da BA 447 e 465, 
que liga Barreiras a Missão, 
pavimentação asfáltica da 
Avenida Márcio Cardoso, na 
sede do município e da estra-
da que liga Missão a cidade de 
Cotegipe. Em seu discurso, o 
prefeito Gilsão, falou da felici-
dade e da consolidação de um 
dos maiores sonhos daqueles 
moradores. “Quero agradecer 
de coração ao governador do 
estado, Rui Costa, pela implan-
tação do sistema de água do 
Distrito de Missão e das comu-
nidades vizinhas. Um projeto 
que foi iniciado ainda no meu 
primeiro mandato, com apoio 
do deputado estadual, Marce-
lo Nilo e do saudoso deputado 

investimentos de infraestru-
tura com o município, como: 
a construção da tão sonhada 
estrada do Eixo 01 através do 
Consórcio de Infraestrutura, 
construção de uma praça, 
construção de uma unidade 
de saúde através de emenda 

federal, Zezéu Ribeiro. Estou 
muito feliz em poder ter contri-
buído para a realização deste 
sonho e, agora estar aqui com 
o governador, inaugurando 
essa obra é um prazer imenso”, 
disse Gilsão.

Rui visitou também o anexo 
do Colégio Estadual Aparício 
José da Silva e entregou dois 
tratores para pequenos pro-
dutores da região. Entregou 
também certificados ambien-
tais. Segundo ele, a meta do 
Governo do Estado é aumentar 
a produção dos agricultores fa-
miliares. “Estamos investindo 
nesses certificados ambientais 
e tratores porque se essas 3 
milhões de pessoas que vivem 
da agricultura familiar na Bah-
ia começarem a produzir mais 
e ganhar mais, elas vão gastar 
esse dinheiro no comércio, 
que vai contratar mais gente, 
girando a roda da economia. É 
por isso que estamos investin-

parlamentar do deputado Jor-
ge Solla; construção do Centro 
Odontológico e pavimentação 
de ruas. Além de reafirmar o 
compromisso da construção 
da escola estadual da agrovila 
02, o sistema de água da Villa 
Formosa e entroncamento da 

do mais de R$ 300 milhões em 
apoio à agricultura familiar”, 
afirmou o governador.

Obrigatório para todos os 
imóveis rurais, o CAR busca 
compor uma base de dados 
para controle, monitoramen-
to, planejamento ambiental 
e econômico e combate ao 
desmatamento. A partir de 
dezembro de 2017, ele passa 
a ser exigido pelas instituições 
financeiras para a concessão 
de crédito agrícola. O registro 
gratuito, de natureza declara-
tória e obrigatória, constitui o 
Sistema Estadual de Informa-
ções Ambientais (SEIA).

Na ocasião, Rui destacou 
que abastecimento e sanea-
mento são compromissos do 
Governo do Estado. “Eu assu-
mi o governo em 2015 e criei 
uma secretaria somente para 
cuidar desse assunto. Esta 
obra que entrego aqui hoje 
não é barata. São 29 milhões 

SERRA DO RAMALHO

ANGICAL

O Sistema Integrado de Abastecimento de Água foi 
entregue pelo governador Rui Costa

Mais de 5 mil pessoas serão beneficiadas com o Sistema Integrado de abastecimento de Água

agrovila 02, e ainda um convê-
nio de apoio aos agricultores 
da agrovila 13 e 20.

Na oportunidade, Rui Costa 
aproveitou para fazer uma vi-
sita na obra do Hospital Muni-
cipal, onde o mesmo garantiu 
que vai estar presente na inau-
guração. Rui Costa manifestou 
também sua admiração pelo 
Prefeito Ítalo Rodrigo, o para-
benizando pela determinação 
e competência com que vem 
conduzindo a administração 
municipal. Rui Costa foi en-
fático e teceu elogios ao tra-
balho do prefeito de Serra do 
Ramalho, Ítalo Rodrigo.

“O prefeito Ítalo, um dos 
mais jovens do país vem sen-
do um destaque nestes seis 
meses de gestão, sendo consi-
derada uma das mais eficien-
tes da Bahia. O prefeito Ítalo 
Rodrigo é um gestor que tem 
honrado o seu cargo, reali-
zando diversas intervenções 
importantes em favor da popu-
lação de Serra do Ramalho”, 
externou o governador.

O Prefeito Ítalo Rodrigo por 
sua vez agradeceu ao apoio do 
governo Rui Costa, destacan-
do a importância dos recursos 
destinados ao município, que 
é motivo de grande alegria 
para a população serrama-
lhense.

em investimentos, mas são 
recursos muito bem aplicados. 
Água é sinônimo de vida e de 
saúde”. Morador de Missões 
do Aricobé, o produtor ru-
ral Abraão da Cruz Costa, 69 
anos, lembrou da vida antes 
do sistema de abastecimento. 
“A gente buscava a água de 
charrete e levava quase duas 
horas. Muita gente não ia bus-
car por medo. Meu cavalo é 
treinado, ele descia com três 
galões de água. A gente guar-
dava porque não podia beber 
qualquer água. Agora melho-
rou, a água chega na tornei-
ra”. Enquanto dona Balduína 
Pereira, 60 anos, comentou 
sobre a nova rotina.

“A gente acorda cedo, esco-
va o dente e faz logo o cafezi-
nho. Água é tudo, é vida. De-
pois vai lavar roupa e arrumar 
a casa”. Também moradoras 
do povoado, as amigas adoles-
centes Emanuelle Silva, Vitória 
Trindade e Yasmin Santos co-
nhecem a importância da água 
tratada.

“A gente precisa disso em 
casa para tomar banho, lavar 
louça. Sem água em casa a 
gente não pode fazer nada”, 
contou Emanuelle.

“Se a gente beber água 
contaminada pode pegar uma 
doença, pode pegar vermes”, 
acrescentou Vitória.

Visita ao Distrito de Missão do Aricobé

O governador foi recepcionado pelo prefeito Ítalo Rodrigo

O governador assinou autorização para que a CAR celebre 
dois convênios no âmbito do Programa Bahia Produtiva

O Sistema vai beneficiar mais de 21 mil moradores, de 21 localidades
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BARREIRAS

Câmara de Barreiras aprova projetos que 
alteram o estatuto dos servidores municipais
cheilla GoBi

Com 13 votos a favor e cinco con-
tra, a Câmara de Vereadores de 
Barreiras aprovou na noite do 

dia 15/08, os Projetos de Lei 09 e 10 
de autoria do executivo que alteram 
o Estatuto dos Servidores Civis e do 
Magistério. Com todos os parece-
res das Comissões Permanentes e 
já com o tempo de tramitação fina-
lizados, os projetos seguiram para 
votação. 

A sessão foi tumultuada e marca-
da pela indignação dos servidores e 
contou com a presença da Polícia Mi-
litar e também da Guarda Municipal. 
O dia também foi marcado por pro-
testos e paralisações contra o pro-
jeto de lei que altera o regulamento 
dos funcionários.

Conforme nota da Câmara de Ve-

readores de Barreiras, desde que 
foram protocolados em regime de 
urgência, urgentíssima, a Câmara 
ficou impossibilitada de realizar as 
atividades legislativas. “Por duas 

vezes um grupo de servidores in-
vadiu o prédio, tornando inviável o 
andamento das sessões. Agora, com 
rumores de que os trabalhos seriam 
novamente impedidos com uma nova 

ocupação, a presidência da Câma-
ra, solicitou ajuda da polícia militar 
para garantir a realização da sessão 
e a integridade física do público pre-
sente e dos parlamentares”.

O procurador do município, Túlio 
Viana garante que os direitos adqui-
ridos não serão retirados, pois há 
proteção da Constituição Federal. 
Sobre a licença prêmio, debatida 
amplamente, disse que esta será al-
terada por licença capacitação. Mas, 
a presidente do Sindsemb, Carmelia 
da Mata afirma que o projeto, irá re-
tirar sim direitos garantidos pela ca-
tegoria, como a progressão vertical e 
o benefício aos professores que tra-
balham com alunos especiais.

“A Câmara de Vereadores cumpriu 
com o seu papel. Os projetos segui-
ram todos os trâmites legais, e cada 
vereador teve o tempo suficiente 
para formar o convencimento como 
deveria votar nas matérias e o con-
junto dessa decisão precisa ser res-
peitado”, afirmou o presidente Gil-
son Rodrigues.

Projetos de Lei 09 e 10 foram aprovados com 13 votos a favor e cinco contra  
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ção do Cicom e do Disep, que, acre-
dito, terá impacto muito positivo para 
as forças de segurança da região”, 
afirmou.

Rui Costa ainda autorizou a Em-
basa a licitar sistemas de abasteci-
mento de água nas localidades de 

São José, Poço do Meio e Barreiro, no 
município de Mansidão; nas localida-
des de Gameleira, Barrocão de Bai-
xo, Barrocão de Cima, Bebedouro e 
Passagem Funda, em Barreiras; e na 
localidade de Sítio do Rio Grande, em 
São Desidério.

Governador entrega novas estruturas da Segurança 
Pública e anuncia ampliação do Hospital do Oeste

cheilla GoBi

Duas novas estruturas de Segu-
rança Pública foram inaugura-
das no município de Barreiras, 

– um Distrito Integrado de Segurança 
Pública (Disep), abrigando as polícias 
Militar, Civil e Técnica, cada uma em 
um módulo independente de atendi-
mento ao público e um Centro Inte-
grado de Telecomunicações (Cicom) 
que foram entregues, no dia (20/07), 
pelo governador Rui Costa e pelo se-
cretário estadual da Segurança Pú-
blica, Maurício Teles Barbosa.

Mais de R$ 7,2 milhões foram in-
vestidos nas duas novas estruturas 
que tem como objetivo, oferecer mais 
conforto à população local e aos pro-
fissionais da segurança pública que 
atuam na região.

O Cicom de Barreiras, com sede 
na Rua Ruy Barbosa, passa a centra-
lizar todas as ligações policiais via 
190, 193 e 197 do município e mais 
e outras 13 cidades. São elas Luís 
Eduardo Magalhães, São Desidério, 
Santa Rita de Cássia, Formosa do Rio 
Preto, Riachão das Neves, Angical, 
Cotegipe, Cristópolis, Baianópolis, 
Mansidão, Brejolândia, Catolândia e 
Wanderley.

Para o secretário Maurício Barbo-
sa, as entregas permitem a realiza-
ção do trabalho policial completo, 
fechando, segundo ele, um ciclo. 
“Entregamos novas sedes para as 
CIPMs, o Bavan – que tem um papel 
importantíssimo na repressão das 
quadrilhas especializadas -, o Cicom, 
que vai melhorar substancialmente 
a comunicação da população com a 
polícia e o Disep, que oferece muito 
mais comodidade para os profissio-

nais e integra as ações das polícias”, 
destacou o secretário dizendo ainda 
que os investimentos em segurança 
na região já apresentam resultados, 
citando a redução de 7,8% nos índi-
ces de Crimes Violentos Letais Inten-
cionais (CVLIs).

Na oportunidade, o governador 
anunciou a ampliação do Hospital 
do Oeste com serviço de oncologia 
e retomada da UPA. De acordo com 
Rui Costa o HO terá 88 novos leitos 
e um investimento de R$ 15 milhões, 
entre obras e equipamentos.  “Serão 
criados 20 leitos novos de UTI, 62 
de enfermaria cirúrgica, três de UTI 
Neonatal e três de Pré-Parto, Parto e 
Pós-Parto Atualmente a unidade con-
ta com 193 leitos e se tornará a maior 
hospital do interior da Bahia”.

Na ocasião, o governador também 
anunciou a implantação de serviço 

de hemodinâmica, cardiologia e ci-
rurgia cardíaca, bem como o serviço 
de oncologia ambulatorial, com 12 
leitos de quimioterapia. Garantiu 
também a retomada das obras da 
Unidade de Pronto Atendimento do 
município, com investimentos de R$ 
4 milhões. “Com essas obras, haverá 
um melhoria significativa do atendi-
mento de saúde que vai beneficiar a 
população de toda a região oeste do 
estado”, ressaltou o governador.

Autor de indicações ao governador 
ainda no primeiro ano de mandato, 
em 2015, o deputado Antonio Henri-
que Júnior elogiou a ação do gover-
no. “Quero parabenizar o governador 
Rui Costa por descentralizar e inte-
riorizar as ações estratégicas de seu 
governo nas áreas da segurança pú-
blica, saúde e educação. Precisamos 
de ações concretas como a inaugura-

Foram entregues para a região Oeste, o Distrito Integrado de Segurança Púbica e o Centro 
Integrado de Comunicação do município, um investimento de R$ 7,2 mi. Na oportunidade, o 

governador anunciou a ampliação do HO com serviço de oncologia e retomada da UPA

Mais de R$ 7,2 milhões foram investidos nas duas novas estruturas

As unidades foram entregues, pelo governador Rui Costa e pelo secretário 
estadual da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa 
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Com foco no planejamento, Prefeitura lança o 
projeto “Desenvolve Barreiras”

Festival Primavera deve reunir negócios e 
entretenimento no Parque de Exposições

cheilla GoBi

A 
Prefeitura de Barreiras lançou 
no dia 07 de agosto, o Proje-
to “Desenvolve Barreiras”, que 

prevê foco no planejamento, gestão 
e desenvolvimento, com intuito de 
consolidar o município como capital 
do Oeste. A proposta é que o projeto 
abrigue uma série de ações em dife-
rentes áreas da administração públi-
ca. 14 programas compõem o projeto 
macro e, as ações contemplarão a 
saúde, educação, meio ambiente, 
turismo, agricultura familiar, agro-
negócio, infraestrutura, assistência 
social, segurança pública, cultura, 
esporte e lazer e ainda, geração de 
emprego e renda, e captação de in-
vestimentos.

O lançamento do projeto foi rea-
lizado no auditório da Prefeitura e 
contou com a participação de enti-
dades e instituições da sociedade 
civil como representantes do Sebrae, 
CDL, UFOB, UNEB, igrejas católica 
e evangélicas, Aiba, Abapa, Polícia 
Militar, lojas maçônicas, instituto 
Evaldo Lodi, Instituto Aiba, ong’s, 
como Miquei, Lar de Emanuel e Casa 
de Recuperação Nova Vida, além de 
vereadores, secretários de governo, 
servidores municipais e a vice-prefei-
ta Karlúcia Macêdo.

De acordo com o prefeito Zito Bar-
bosa, cada uma das propostas será 
gerida pelas secretarias e pelo go-
verno como um todo, e deve contar 
com a parceria das instituições e da 
própria população.

“Hoje estamos apresentando este 
importante projeto, ouvindo cada 
uma das instituições que aqui se fa-
zem presentes, para que possamos 
realiza-lo com o apoio e colaboração 
da sociedade. Nós temos um com-
promisso de criar um conselho de 
gestão, participativo e fiscalizador e 
o Desenvolve Barreiras irá proporcio-
nar esta criação, todas as instituições 
aqui presentes poderão indicar re-
presentantes para fazer parte deste 
conselho, fiscalizar e contribuir para 
o êxito deste projeto”, comentou o 
prefeito Zito Barbosa.

O gerente regional do Sebrae, 
Emerson Cardoso destacou a impor-
tância da participação das entidades 
no processo tanto de lançamento, 
quanto na execução do projeto e pa-
rabenizou o prefeito pela iniciativa. 

dircom

De olho na renovação do calendá-
rio municipal de eventos, o pre-
feito Zito Barbosa recebeu no ga-

binete da prefeitura, os membros da 
Câmara de Dirigentes Lojistas de Bar-
reiras – CDL e o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
para debater questões relacionadas 
ao comércio, e a definição do concei-
to do Festival Primavera de Negócios 
e Entretenimento que será realizado 
na segunda quinzena de setembro no 
Parque de Exposições Engenheiro Ge-
raldo Rocha.

“Estamos vendo aqui a transparência 
das ações de todas as secretarias e 
todos aqui, iremos cobrar os resul-
tados dessas ações, somos mais do 
que partícipes, somos vigilantes do 
sucesso deste projeto e sobre tudo, 
queremos ser corresponsáveis, na 
realização de todo esse programa 
apresentado aqui hoje”, disse Emer-
son destacando ainda que cada pro-
jeto precisa ter seus grupos gestores 
com a participação de pessoas da 
sociedade, parceiros. “Tudo precisa 
ser acompanhado, monitorado e me-
dido. Com planejamento, gestão e 
desenvolvimento teremos qualidade 
de vida e mais oportunidades para 
todos”, destacou.

Na oportunidade, Zito anunciou 
que em breve estará lançando um 
amplo programa de expansão na área 
da educacional. Segundo ele, será o 
maior e mais arrojado programa de 

De 21 a 24 de setembro, o festival 
reunirá empresas locais e regionais 
dos mais diversos segmentos, cursos 
profissionalizantes, entretenimento e 
valorização cultural em uma grande 
estrutura projetada pela Prefeitura de 
Barreiras. 

“O São João foi sucesso de vendas 
para o comércio, temos certeza que 
no ano que vem será melhor ainda. 
Não teremos mais a exposição, mas 
ganhamos três datas ao longo do 
ano que movimentarão ainda mais o 
comércio”, destacou o presidente da 
CDL, Carlos Henrique Filho. 

Além da reformulação do calendá-
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Com a proposta de integrar ações de planejamento, 
gestão e desenvolvimento em diferentes áreas da 

administração pública, o prefeito de Barreiras lançou o 
programa Desenvolve Barreiras. Entidades e instituiç ões 

da sociedade civil marcaram presença no evento

O festival será realizado 21 a 24 de setembro, no Parque de Exposições em Barreiras e reunirá 
empresas locais e regionais dos mais diversos segmentos

O lançamento do projeto foi realizado no auditório da Prefeitura e contou com 
a participação de entidades e instituições da sociedade civil

Reunião com os membros da CDL e do Sebrae

construção de escolas da Bahia. “Nos 
próximos três meses daremos início 
ao maior e mais arrojado programa 
de construção de escolas da Bah-
ia, talvez, até mesmo do Brasil. Não 
iremos investir apenas em prédios 
modernos, funcionais, vamos fazer 
com que o ensino da rede municipal 
alcance excelência, porque acredi-
tamos que uma cidade só se desen-
volve com educação de qualidade. E 
com a atração de alunos para rede de 
ensino pública municipal, vamos evi-
tar a perda de recursos que hoje che-
ga média de dois milhões mensais”, 
revelou Zito.

CONHEÇA OS PROGRAMAS 

Pavimenta Barreiras – Investimen-
to na infraestrutura com a pavimen-
tação nos bairros; Requalificação de 

rio cultural de eventos, a gestão mu-
nicipal discutiu junto aos empresários 
a decoração natalina, com o objetivo 
de tornar a cidade mais atrativa aos 
consumidores e turistas durante o fim 
de ano. “Vamos fazer a decoração com 
antecedência e levaremos o clima na-
talino aos quatro cantos da cidade”, 
completou o prefeito Zito Barbosa.

Para o subsecretário de Agricultura, 
Indústria e Comércio, Rider Castro, 
o Festival Primavera de Negócios e 
Entretenimento que será lançado no 
dia 17 de agosto, se tornará mais uma 
marca de sucesso no calendário de 
eventos do município.  

ruas e avenidas com a pavimentação 
asfáltica; Ações de tapa-buraco.

Saúde Humanizada – Tem o intuito 
de desenvolver ações que priorizam 
aplicação da cobertura de atendi-
mento dos serviços ofertados; im-
plementar programas já ofertados, 
requalificando os serviços existentes 
e estruturar a rede; Implantar ações 
que fortaleçam de toda faixa etária 
da prevenção ao tratamento.

Barreiras Cidade Verde e Sus-
tentável – tem como objetivo de-
senvolver projetos e estratégias que 
garantam o desenvolvimento susten-
tável; Promover ações que desperte a 
conscientização para a importância 
da preservação ambiental; Implantar 
projetos que viabilizem a arborização 
de ruas, praças e avenidas da cida-
de; Promover ações de fiscalização e 
controle.

Barreiras mais bonita e mais hu-
mana – visa melhorar e qualificar a 
cidade com a implantação da Zona 
de Integração Sócio Urbana (ZIS), um 
novo sistema de limpeza iluminação, 
revitalização de praças e espaços pú-
blicos, capina, podas de arvores, var-
rição e pintura de meio-fio.

Programa Educa Barreiras – 
Abriga todas as ações da Educação, 
programas, projetos, construção, 
ampliação e melhoria na estrutura 
física, como também a gestão e ca-
pacitação de pessoas. O projeto pre-
vê a construção de novas unidades, 
reforma e ampliação das existentes.

Barreiras Investe – Promove ações 
e incentivos que possibilitem a ex-
pansão e prospecção de investimen-
tos nos polis de desenvolvimento do 
município, estimulando a geração de 
emprego e renda.

Facilitando – Visa a redução da 
burocracia na gestão, simplificando 

a abertura de empresas, atendimen-
to a população com melhor oferta e 
entrega dos serviços públicos no âm-
bito municipal.

Cidade Legal – Objetiva ações que 
possibilitem a regularização fundiá-
ria urbana, cumprimento eficaz do 
código de obras e postura, organi-
zação e educação no trânsito, como 
também fiscalização do uso do solo 
e espaço público, licenciamento 
para funcionamento de empresas e 
implantação do novo código fiscal e 
tributário do município.

Cultura e Arte por toda a parte – 
Pretende envolver projetos e pro-
gramas que possibilitem fomentar a 
arte e a cultura em todo o município, 
como projetos em bairros que fomen-
tem a inclusão dos jovens, realização 
de feiras e a criação de espaços para 
apresentação artística e cultural.

Brincar e Viver – Programas e ações 
que promovam a inclusão dos jovens 
através do esporte.

Cidade Social – Contempla proje-
tos e ações que promovam a inclusão 
através da assistência e a promoção 
social. Tem intuito de implantar o 
programa Nosso emprego; Qualificar 
os adolescentes para a inclusão pro-
dutiva; Serviços de proteção social 
básica nos domicílios para pessoas 
com deficiência; melhorar a infraes-
trutura física e administrativa do 
Conselho Tutelar para garantir pleno 
funcionamento.

Barreiras bonita por natureza – 
Articular uma política de fomento 
ao turismo com a implantação de 
parques que envolvem as cachoeiras 
e rios; investir no turismo cultural e 
em eventos tradicionais; Requalifi-
car o Centro Histórico da cidade; Im-
plantar um programa contemplando 
o ecoturismo, turismo de aventura, 
lazer e referenciais históricos de Bar-
reiras.

Vale produtivo – Projetos, progra-
mas e ações que promovam o desen-
volvimento do Vale, fortalecendo a 
agricultura familiar, objetivando a 
produção de leite, mel, frango, suí-
nos, caprinos, ovinos, peixes, etc.

AgroForte – O programa visa re-
tomar o protagonismo de Barreiras 
como município pioneiro e um dos 
maiores produtores de grãos do nor-
te/nordeste estabelecendo as par-
cerias necessárias para fortalecer o 
agronegócio no município.
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