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Diretoaoassunto
EDITORIAL

JAYME
MODESTO

NA CONTRAMÃO

Na contra mão do que preconiza o
bom atendimento do judiciário, TJ-Ba
determina o fechamento de 33 comarcas
no interior do estado.
COM A LEGAÇÃO de baixa
movimentação processual, O
Conselho Nacional de Justiça
determina a desativação de
33 Comarcas em pequenas
cidades do interior do estado. As comarcas são onde os
juízes de primeiro grau exercem a jurisdição. Elas podem
abranger uma ou mais cidades, a depender do número
de habitantes e de eleitores,
do movimento forense e da
extensão territorial dos municípios, como é o caso da
Comarca de Serra Dourada,
que atende também Tabocas
e Brejolândia.
Informações dão conta de
que, os processos em andamento nas comarcas desativadas continuam tramitando
nas unidades até o prazo de
60 dias, a contar da data de
05/07/2017 e, depois disso,
passarão para as comarcas
que irão recepcioná-las.
A desativação das 33 Comarcas segue a resolução
184/2013, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que
determinou a extinção das
unidades com distribuição
processual inferior a 50% da
média de casos novos.
Ainda de acordo com (CNJ),
outros fatores determinantes
são a arrecadação judicial
e a despesa das comarcas.
Confira as comarcas e cidades: Acajutiba (fechada e
transferida para)  Esplanada;
Alcobaça  para Prado; Angical   para Barreiras; Brejões
para Amargosa; Brotas de
Macaúbas para Oliveira dos
Brejinhos; Itagimirim para

Eunápolis; Itiruçu para Jaguaquara; Maraú para Itacaré; Palmeiras para Iraquara;
Presidente Dutra para Irecê;
São Gabriel  para Central;
Serra Preta  para Ipirá; Abaré
para Chorrochó; Aurelino Leal
para Ubaitaba; Baixa Grande para Ipirá; Boa Nova  para
Poções; Boquira para Macaúbas; Conceição da Feira para
São Gonçalo dos Campos;
Ibicuí para Iguaí; Ibirapitanga para Ubatã; Itapebi para
Itagimirim; Itapitanga  para
Coaraci; Jaguaripe  para Nazaré; Jiquiriçá  para Mutuípe; Milagres para Amargosa;
Mucugê para Andaraí; Nova
Canaã para Iguaí; Nova Fátima  para Capela do Alto Alegre; Paratinga para Bom Jesus da Lapa; Pau Brasil  para
Camacã; Rio de Contas  para
Livramento de Nossa Senhora; Santa Luzia para Camacã
e Wanderley para Cotegipe.
A decisão do (TJ-BA) tem
gerado polêmica, mobilizado
órgãos públicos contrários à
medida e levado dezenas de
moradores de cidades do interior às ruas para protestar.
O fechamento das unidades,
sobretudo em pequenas cidades do estado, vai gerar grandes prejuízos e transtornos a
população.
O TJ-BA evita falar sobre o
assunto. A assessoria de comunicação do órgão confirma que estudos estão sendo
realizados, mas diz apenas
que ainda não há nada definido sobre a desativação de
comarcas, e nem quando e
quantas devem ser fechadas.
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Unidade do Senac é
inaugurada em Barreiras
Foi inaugurado em Barreiras o Núcleo de Educação
Profissional do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) no dia 05
de julho. O evento reuniu
empresários, representantes do setor educacional, da
indústria, comércio e serviços. A unidade visa a qualificação da mão de obra de
jovens aprendizes e adultos
para atuação no comércio. O
novo espaço tem capacidade
para atender a dois mil alu-

nos por ano e terá foco nos
segmentos de Gestão e Negócios, Tecnologia Educacional, Idiomas e Informática.
O novo espaço possui duas
salas de aula convencionais,
que têm capacidade para até
30 alunos, e também contará
com um Laboratório de Informática, onde serão ofertados os cursos de Informática
Básica, Excel Avançado, CorelDraw, Photoshop, Manutenção Básica de Computadores, dentre outros.

Mudança na terapia padrão
para câncer de pulmão
beneficiará baianos
Na Bahia, de acordo com o
Instituto Nacional do Câncer
(Inca), a estimativa é de que
mais de 1.000 novos casos
da doença, câncer de pulmão sejam registrados este
ano, cerca de 340 deles só
em Salvador. Por isso, a mudança no padrão de tratamento da doença aprovada
recentemente pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) tem animado

os especialistas.
A decisão da Anvisa tem
como base os dados apresentados durante o encontro
anual da American Society
of Clinical Oncology (Asco)
realizado no início de junho
em Chicago (EUA), conforme
explica Carolina Kawamura,
oncologista da BP que esteve
presente ao evento e é especialista no tratamento no
câncer de pulmão.

Governador anuncia mais 60
leitos para o HO
Em reunião com prefeitos
e outros parlamentares, o
governador Rui Costa anunciou a ampliação do número
de leitos do Hospital do Oeste, em Barreiras, e da UTI do
hospital de Bom Jesus da

Lapa. O anúncio foi feito em
encontro na Vice-Governadoria, em Salvador. O Hospital do Oeste, principal centro médico da região oeste,
vai ganhar mais de 60 leitos
nas diversas áreas.

ANUNCIE

AQUI

Óleo de coco faz tão mal
quanto a gordura da carne e
da manteiga
Um alerta da Associação
Americana do Coração levanta suspeitas sobre o alimento
do momento: o óleo de coco.
O problema é a quantidade
de gordura saturada, que
pode aumentar o nível de
colesterol ruim no sangue.
O colesterol ruim, quando
muito elevado, pode entupir
veias ou artérias e provocar
infartos e derrames. A associação aponta que esse óleo

tem 82% de gordura saturada, mais que a manteiga, a
gordura bovina ou a banha
de porco. A associação recomenda consumo moderado
de óleo de coco, assim como
de qualquer outro alimento
rico em gordura saturada. As
opções mais saudáveis são
outros óleos vegetais, como
o de girassol e o clássico
azeite, ricos em gordura insaturada, que é saudável.

Pais devem acompanhar o
acesso de crianças à internet
Com as férias escolares,
vêm a preocupação de muitos
pais sobre como os filhos aproveitam o tempo livre. O acesso
à internet e às redes sociais é
uma das formas de passar o
tempo, mas deve ser feito com
cuidado para não prejudicar
as crianças e adolescentes.
Especialistas concordam que
o acesso à rede mundial é um
caminho sem volta, e a proibição do uso não é a melhor opção para os pais. O presidente
da organização não governa-

mental Safernet, Thiago Tavares, diz que a melhor estratégia continua sendo o diálogo,
a conversa franca e a relação
de confiança que deve existir
entre pais e filhos.
O especialista não recomenda o monitoramento dos
filhos com o uso de softwares espiões. Segundo ele,
esses programas passam
uma falsa sensação de segurança e podem comprometer
a relação de confiança entre
pais e filhos.
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Possível alteração no estatuto dos
servidores de Barreiras gera polêmica
Propostas de mudanças no Estatuto dos Servidores preocupam categoria. Audiência Pública
debateu acerca da reformulação do estatuto dos servidores e gerou discussão e gritaria
FOTOS: CHEILLA GOBI

Cheilla Gobi

A

audiência pública, realizada
no dia (11/07), no Plenário da
Câmara de Vereadores de Barreiras deu início às discussões acerca da reformulação do instrumento
que rege a conduta e os direitos do
funcionalismo municipal. A audiência proposta pelos vereadores, para
discutir as questões referentes aos
Projetos de Lei 09/2017 e 010/2017,
de autoria do executivo, que dispõe
sobre a Minirreforma do Estatuto
dos Servidores Civis e dos Servidores
da Carreira do Magistério Municipal
contou com, a presença de representantes sindicais, representante
por Comissão Permanente do Legislativo, representante da Secretaria
de Educação, Secretaria de Administração, Secretaria da Fazenda e a
procuradoria do Município. As representações tiveram um tempo de 10
minutos para fazer uso da palavra.
O presidente da
Câmara de Barreiras, Gilson Rodrigues abriu a audiência falando
da importância
de se realizar audiência pública.
“É um momento
de debater, de
trocar informações, de esclarecer
sobre os projetos apresentados no
legislativo. Esta sim é a Casa do debate, Casa das deliberações”, disse
o parlamentar, reafirmando que os
dois projetos seguirão os trâmites
regimentais.
As modificações foram criticadas
pelos representantes dos servidores.
Os sindicalistas também criticaram
o governo municipal por enviar o
projeto antes de ouvir a categoria.
Os servidores presentes no plenário
gritavam, vaiavam, apresentavam
cartazes como forma de manifestar a
indignação ao projeto.
Em seu pronunciamento, a representante do Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Barreiras, a
advogada Michelle Sell provocou o
poder executivo, ao questionar sobre
o porquê dos projetos 09 e 010/2017
terem sido encaminhados em regime de urgência, urgentíssimo. “Uma
afronta aos direitos dos servidores. O
poder executivo quer tirar dos servidores direitos conquistados há anos.
Elabora um projeto suprimindo os di-

A audiência foi proposta pelos vereadores
reitos dos servidores, enquanto enaltece significativamente os cargos
comissionados. Alega a necessidade
de enxugar a folha para se adequar
a Lei de Responsabilidade Fiscal,
atingindo, porém, o servidor público,
enquanto aumenta em quase meio
milhão a despesa com os cargos comissionados”, apontou a advogada
Michelle apresentando dados em
tabela.
Conforme
o
advogado do Sindicato dos Professores (Sinprofe), José Uiraçu,
o governo municipal, anunciou
um pacote que
ataca os direitos
e conquistas dos servidores municipais, que, se aprovado, acabará com
a estabilidade dos servidores públicos.
Já o procurador do município,
Túlio Viana, defendeu a proposta e esclareceu
alguns pontos
das alterações,
afirmando que
os direitos adquiridos não serão retirados, pois há
proteção da Constituição Federal.
Sobre a licença prêmio, debatida
amplamente, disse que esta será alterada por licença capacitação.
“O projeto não tira direitos e não
mexe na estabilidade do servidor. São
adaptações que visam contemplar o
Estatuto dos Servidores”, frisou o
procurador destacando ainda: “Nós
do poder executivo encaminhamos
ao legislativo, quatro projetos de Lei
de interesse do município, e todos

Servidores presentes no plenário se manisfestaram contra as mudanças

A advogada Michelle Sell questionou sobre o porquê dos projetos 09 e
010/2017 terem sido encaminhados em regime de urgência
os quatro projetos dizem respeito ao
interesse do executivo de cuidar responsavelmente das finanças”.
Túlio garantiu ter encaminhado
ofício para os sindicatos para iniciar
as discussões, mas que o executivo
não teve nenhuma resposta. “Os direitos adquiridos estão na Constituição é uma falácia dizer que servido-

res terão salários reduzidos, nenhum
servidor irá perder direitos adquiridos. Existe o direito e a expectativa
de direito, nenhum servidor perderá
aquilo que tem, mas algumas alterações irão acontecer, e caso o projeto seja aprovado, a expectativa de
direito, como por exemplo, em caso
do quinquênio, e estabilidade eco-
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Jayme Modesto

nômica, estes deixarão de existir”,
explicou Túlio.
O representante
do Sindicato dos
Agentes Comunitários de Saúde da
Região Oeste da
Bahia (SIND-ACS),
Luciano Pereira também fez uso da
palavra e criticou o projeto. “O projeto foi elaborado apenas pelo executivo, quando na verdade deveria ter
feito juntamente com as representações sindicais, o que não foi feito.
Destaco a inconstitucionalidade do
projeto, devido a falta de representatividade legítima das categorias na
discussão para apresentação do PL”,
lamentou o sindicalista.
Nesse sentido, a advogada Michelle destacou que a audiência pública
foi realizada com o objetivo de suprir
essa lacuna de debate entre o executivo e os servidores e garantiu tomar
providências para o cancelamento da
mesma, justificando que a audiência
não seguiu os requisitos legais. “Uma
audiência pública deve ser precedida
de preliminares, de uma ampla divulgação, mas o que vemos aqui é uma
‘forçação de barra’. Iremos recorrer
ao Poder Judiciário para anular esta
audiência que de pública nada teve”,
disse a advogada.
Ao final da audiência, os servidores continuaram na Câmara, a
espera da sessão, acreditando que
os projetos seriam colocados em
pauta. Todo o plenário foi ocupado,
até mesmo o espaço de trabalho dos
vereadores. A Polícia Militar esteve
presente para reforçar a segurança
e evitar possíveis confusões. O presidente Gilson Rodrigues, mais uma
vez, democraticamente, quis conduzir a sessão, mas em meio a gritos,
e outras formas de protestos incontroláveis, a sessão foi cancelada.
“Precisamos garantir a integridade
de todos que estão aqui. Dos vereadores, dos próprios servidores e principalmente das crianças presentes”,
finalizou o presidente.
As entidades do funcionalismo municipal se organizam, para impedir a
aprovação do PL. Os representantes
afirmaram esperar que o os projetos
sejam amplamente discutidos com a
sociedade, antes de ir à votação.
Até o fechamento dessa edição nenhuma decisão havia sido tomada a
cerca desses projetos.
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ELEITORES DE BARREIRAS DEVEM FAZER
RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO
Para evitar as longas filas, Justiça Eleitoral convoca eleitores
para o recadastramento biométrico com antecedência
REPRODUÇÃO

Cheilla Gobi

A

s eleições de 2018 já serão no
sistema biométrico, por isso, os
eleitores de Barreiras, no Oeste
da Bahia terão de fazer o recadastramento no Fórum Eleitoral da cidade,
que fica na Rua Padre Alfredo Hasler,
S/N – Morada da Lua – próximo ao
complexo policial.
A Justiça Eleitoral, por meio das
70ª e 75ª Zonas Eleitorais, convoca
os eleitores para a realização do recadastramento biométrico obrigatório,
que deverá ser concluído até o dia 31
de janeiro de 2018. O eleitor que não
fizer o recadastramento biométrico
terá o título cancelado.
De acordo com dados da Seção de
Cadastro Eleitoral do TRE-BA, atualmente, o município possui 95.149
eleitores. Desses, apenas 14.376
já podem votar com a identificação
biométrica. Isso significa que 80.773
cidadãos ainda precisam ser recadastrados.
Barreiras está entre as 52 cidades
baianas em processo de recadastramento biométrico obrigatório, forma
que torna o processo de votação eletrônico seguro. O Tribunal Regional
Eleitoral pretende atingir cerca de
3 milhões de eleitores identificados biometricamente. A assinatura
do convênio entre a prefeitura e o
Tribunal Regional Eleitoral foi feita
pelo prefeito Zito Barbosa e o presidente do TRE, o desembargador José
Edivaldo Rocha Rotondano. “A partir
de agora o município passa a apoiar
o cadastramento eleitoral por meio
de estrutura física e trabalhos educativos para que até 31 de janeiro
de 2018 sejam alcançados 100% do
eleitorado”, disse o prefeito Zito.
Conforme explica o TRE, o recadastramento é uma forma segura
de realizar a identificação do eleitor
no momento da votação. Ele é feito
por meio da captura das impressões

digitais dos dedos das mãos do eleitor, além disto, é colhida a assinatura
e tirada uma foto. Esse momento é
importante para atualizar os dados
cadastrais, como endereço, telefone
para contato e outros. Esclarece ainda, que com o cadastramento biométrico, o eleitor passa a se identificar
apondo sua digital no microterminal
da urna eletrônica, não precisando
mais aditar sua assinatura no Caderno de Votação.
“É importante o envolvimento de
toda a sociedade neste trabalho. Nós
precisamos zelar por esse sistema
democrático. A Câmara está à disposição como parceira e também como
instituição que preza pela atenção
e o cuidado da democracia”, disse o
presidente da Câmara de Barreiras,
Gilson Rodrigues.
Procedimento - O procedimento é
dividido em cinco etapas: coleta das
digitais de todos os dedos das mãos,
registro fotográfico, assinatura digital, revisão dos dados cadastrais e
reimpressão de novo título.
Obrigatoriedade - Estão obrigados
a fazer o recadastramento todos os
eleitores, inclusive aqueles cujo voto
é facultativo (analfabetos; eleitores
com idade entre 16 e 18 anos; os
maiores de 70 anos de idade).
Eleitores com pendências - Os
eleitores que possuem débitos com
a Justiça Eleitoral deverão, antes de
comparecer ao cartório, emitir boleto
para pagamento de multa (Guias de
Recolhimento da União). A emissão é
feita por meio do site do TRE-BA. Para
ter acesso, basta clicar no banner
“consulta de débitos e impressão de
GRU” ou, através do menu principal,
seguir o caminho: Eleitor > Débitos
do Eleitor.
Feitos a impressão do boleto e o
pagamento da pendência em banco

obtidas por meio dos números (77)
3611-5633 ou (77)3613-6701.
CONSEQUÊNCIAS
A Justiça Eleitoral chama a atenção para as implicações geradas
pelo cancelamento do título. Entre
os transtornos, previstos pelo artigo
de número 7 do Código Eleitoral (Lei
nº 4.737, de 15 de julho de 1965), a
impossibilidade de recebimento de
benefícios sociais, a exemplo do Bolsa Família. Por isso e, no intuito de
evitar prejuízos ao cidadão, o TRE-BA
alerta para que os eleitores compareçam, o quanto antes, aos cartórios e
postos de atendimento e realizem o
procedimento.
Captura das impressões digitais dos dedos das mãos do eleitor
indicado, o eleitor deverá, no momento do atendimento em cartório
eleitoral, apresentar comprovante de
pagamento. A comprovação da quitação eleitoral é imprescindível para a
realização do recadastramento biométrico.
DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS PARA FAZER
O RECADASTRAMENTO
BIOMÉTRICO
- Documento oficial de identificação com foto (Ex.: original e cópia
de RG, CNH, Carteira Profissional,
Passaporte, Carteira de Reservista ou
Certificado de Alistamento Militar);
- Comprovante de residência atual
original e cópia (emitido há, no máximo, três meses), no nome do eleitor
ou de um parente, devendo comprovar o parentesco;
- Documento comprobatório de alterações de dados pessoais, se houver (Ex.: original e cópia da certidão
de casamento, certidão de casamento com homologação de separação
ou sentença judicial etc.);

- Se for tirar o 1º título eleitoral,
necessita-se ainda da original e cópia
do comprovante de quitação do serviço militar (para homens com idade
entre 18 e 45 anos).
A Justiça alerta aos eleitores que
a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) não é válida como documento
de identificação para o alistamento
eleitoral (1º título de eleitor) por não
conter nacionalidade/naturalidade,
assim como o Passaporte, por não
conter a filiação. O eleitor que tiver
o título eleitoral anterior deve levá-lo
na hora de fazer o recadastramento
biométrico
Horário de atendimento - O horário
de funcionamento já foi estendido
devido a grande procura do eleitorado da região para a realização do procedimento. O eleitor do município de
Barreiras (70ª e 75ª zonas eleitorais)
está com mais quatro horas para realizar o recadastramento biométrico.
De segunda a sexta-feira, o cartório
eleitoral da cidade funciona das 8h
às 18h.
Dúvidas e informações podem ser

VEJA ALGUNS DOS PREJUÍZOS
QUE PODEM AFETAR A VIDA
DOS ELEITORES EM SITUAÇÃO
NÃO REGULAR COM A JUSTIÇA
Não poder se inscrever em
concurso ou prova para cargo
ou função pública, investir-se
ou empossar-se neles; Não receber vencimentos, remuneração,
salário ou proventos de função
ou emprego público, autárquico
ou paraestatal, bem como fundações governamentais, empresas, institutos e sociedades de
qualquer natureza, mantidas ou
subvencionadas pelo governo
ou que exerçam serviço delegado, correspondentes ao segundo
mês subsequente ao da eleição;
Não obter passaporte ou carteira
de identidade; Não renovar matrícula em estabelecimento de
ensino oficial ou fiscalizado pelo
governo; Não praticar qualquer
ato para o qual se exija quitação
do serviço militar ou imposto de
renda; Não obter empréstimos
nem celebrar contratos com o
Poder Público.

Multidão lotou o parque para curtir o primeiro São João em Barreiras
DIRCOM

Da Redação JGO
COM INFORMAÇÕES DIRCOM

C

om aceitação espetacular do
público que optou por festejar o
São João em Barreiras, o Arraia
do Parque se destacou no cenário
regional como a maior festa típica
do Oeste baiano. Com duração de
quatro dias, todas as expectativas de
comerciantes e comissão organizadora foram superadas, já garantindo
a realização do evento em 2018.
Já na sua primeira edição, o São
João do Parque, realizado pela Prefeitura, se consolida como a maior
festa do gênero na região. Cerca de
120 mil pessoas prestigiaram o Arraia do Parque ao som de bandas de
forró em shows inteiramente gratuitos, conforme estimativa da organização.
Nos espaços de alimentação, os

Cerca de 120 mil pessoas prestigiaram o Arraia do Parque
barraqueiros comemoraram o sucesso de vendas de lanches, bebidas e
comidas típicas. “Eu gostei muito da
festa, não tenho do que reclamar, o
movimento foi muito bom, chegou a

faltar comida para vender. Eu só posso agradecer e desejo voltar ano que
vem”, comentou Irailde de Almeida,
que montou uma barraca de lanches.
Na Vila do São João, famílias apro-

veitaram para tirar fotos no cenário
montado especialmente para resgatar a história local. “Tá tudo muito
lindo, perfeito, minha mãe me disse
que lembra muito Barreiras de antigamente, meus filhos amaram a
casa de taipa”, disse a comerciante
Carolina de Oliveira.
Durante a final do concurso regional de quadrilhas, o presidente
da União de Quadrilhas Juninas do
Oeste da Bahia – Uniqjob anunciou
a continuidade da parceria com a
Prefeitura de Barreiras. O objetivo é
incentivar e manter a tradição viva
junto à comunidade. “Assinamos um
convênio financeiro com a prefeitura
e as quadrilhas juninas de Barreiras,
este gesto demonstra o comprometimento da gestão com a cultura e as
tradições populares, não temos nem
palavras para agradecer, a intenção
é fortalecer os grupos juninos e in-

centivar os novos que estão surgindo” destacou Hudson Alves.
O festejo junino foi aberto com
o show de Calcinha Preta. O público que participou da primeira noite
ainda curtiu Baião de Dois, Gustavo
Braga, Toinho e Cia e Forró com Dó.
Mais de 20 atrações passaram pelos
dois palcos montados no espaço, garantindo forró de qualidade ao público presente durante os dias de festa.
Uma área de cinco mil metros quadrados foi asfaltada especialmente
para garantir conforto às pessoas
que irão dançar com tranquilidade
até o dia amanhecer.
Na última noite, Zezo e Alcymar
Monteiro lotaram a área de shows com
fãs de todas as idades, a festa seguiu
pela madrugada de segunda-feira, 26,
contou ainda com Alcenor Ramos e Coração do Brasil, comprovando a animação dos forrozeiros de plantão.
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SANTANA

Micareta de Santana leva alegria aos foliões
Jayme Modesto

N

os dias 07, 08 e 09 de julho, a
cidade de Santana se transformou na “capital da alegria”. Foram três dias de pura folia. Na grade
de atrações da 25ª edição da Micareta de Santana, grandes ídolos da
música baiana.
Levando tradição para a Avenida
João Durval Carneiro, os Blocos Tatu
do Bem e Pata Leão que existem desde o início da micareta, desfilaram e
animaram os foliões com a mistura
de ritmos, ao som de potentes trios
elétricos comandados por diversas
atrações de renome nacional da música baiana e também artistas regionais.
Pata Leão trouxe na pista e no Camarote atrações como Rode Torres,
Toinho e Cia, Parangolé, Solange, DJ
Doura, Vento em Popa, Laís Sevilha,
Everton Lima, Romário Teclas, Thiago Costa, Igor Kannario, Peruano e
Cavaleiros Elétrico e Oz Bambaz. Já
o Bloco Tatu do Bem trouxe Psirico,
La Fúria, Duas Medidas, Tomate,
Marcos e Belutti, Guig Ghetto, Adriano Araújo, Swit de Patrão e Juninho
Rodrigues.
Os Blocos arrastaram uma multidão na Avenida, levando milhares de
foliões ao delírio. Santana viveu três
dias de muita folia e azaração, além
das atrações dos blocos, os foliões
também curtiram as atrações contratadas pela Prefeitura como: Cia do
Arrocha/Thiago Costa, Gordinho e
Banda, Gustavo Braga e Banda, Leila

Música, trios elétricos, muita alegria, curtição e muita gente bonita encantaram
os ‘micareteiros’ na Micareta 2017
FOTOS JAYME MODESTO

A festa reuniu em média 40 mil foliões durante os dias de festa

O prefeito fez questão de interagir com o público

Chocolate, Mania do Samba/Adriano
Araújo e Banda, Juninho Rodrigues e
Banda e Jorge Fernandes.
Nesta 25ª edição foliões de vários
estados e de cidades da região Oeste da Bahia marcaram presença na
enorme estrutura montada no circuito, entre arquibancada, bloco e
camarotes. As opções gastronômicas
variavam de gosto e bolso, a exemplo
das edições anteriores a nas laterais
da avenida e nas barracas de alimentos e bebidas. Segurança e primeiros
socorros, além de um vasto número
de banheiros espalhados pelo espaço tornando o local próprio para uma
festa de grande porte.

Lideranças políticas da região marcaram presença na festa

Toda a cidade e região já espera a
próxima edição da tradicional micareta de Santana, que gera emprego
e impulsiona a economia do município. Todos os anos o número de
participantes confirma o sucesso da
micareta, que chega a reunir mais
de 40 mil foliões durante os dias de
festa.
Nesta edição, marcaram presença
no evento, os deputados estaduais
Mário Negromonte Jr, Antônio Henrique Jr, Pablo Barrozo, Jânio Natal, o deputado federal José Rocha,
prefeitos da região e vereadores de
várias cidades e lideranças políticas
da região.

TABOCAS DO BREJO VELHO

Com público recorde, prefeitura de Tabocas realiza a
maior micareta da história
A tradicional Micareta de Tabocas do Brejo Velho, realizada
anualmente, este ano foi comandada por Leo Santana e Aline Rosa
FOTOS JAYME MODESTO

Jayme Modesto

F

oram três dias de intensa programação. A Tabofolia, micareta
da paz e alegria, uma das festas mais esperadas da região Oeste,
trouxe este ano, nomes de relevância
nacional com dois grandiosos trios
elétricos na Praça Castro Alves. Os
artistas regionais complementaram
a folia durante todas as noites. De
30 junho a 02 de julho, cerca de 20
mil pessoas participaram do evento
e nenhuma ocorrência grave foi registrada, conforme a organização do
evento.
Logo na abertura do evento, a Prefeitura levou para a Praça na sexta-feira, (30/06) Gustavo Braga, Leo
Santana, Markinhos Bahia, DJ Eliéser ex BBB. No sábado (01/07) Vento
em Popa, Alinne Rosa, Bailão do Robyssão e DJ Eliéser. Domingo (02/07)
Toinho e Cia e Thiago Mendonça.
De acordo com o secretário de Administração de Tabocas, Bemvindo
Modesto, tudo transcorreu conforme
o planejado para a festa. “A parte estrutural também contribuiu para a
segurança, tudo foi dentro das normas. No quesito segurança estamos
muito bem”, avaliou o secretário.
A micareta contou ainda com base

Cerca de 20 mil pessoas participaram do evento

O camarote oficial foi palco de encontro das autoridades, amigos e convidados

para atendimento médico, trios elétricos no circuito para as atrações
principais, banheiros químicos, vários homens na segurança, entre
militares, civis e guardas municipais.
A Prefeitura de Tabocas superou as
expectativas do público, ao oferecer
uma festa tão bonita, segura e organizada.
A Tabofolia continua sendo o
maior carnaval fora de época da
região. Assim o prefeito Humberto
Pereira (Beto) resumiu o sucesso da
Micareta de Tabocas em 2017. “Tivemos um número expressivo de artistas nos trios, também a contribuição
do camarote particular e os blocos

encontro das autoridades, amigos
e convidados, gentilmente recepcionados pelo prefeito e a primeira
dama Marinalva Silva.
Entre os convidados estiveram
presentes: o deputado federal José
Rocha, deputados estaduais Antônio Henrique Junior, Marcelo Nillo
e Marquinhos Viana. Também marcaram presença os prefeitos de
Brejolândia Gilmar Ribeiro e Milton
Frota de Serra Dourada, além de
vereadores e lideranças políticas de
toda região.

Tabopirou, Leva Eu e os Feras, foram
importantes atrações que contribuíram para o sucesso da festa. Todos
que fazem a festa tiveram participação positiva”, pontuou Beto.
O prefeito mostrou seu poder de
organização e dinamismo, ao promover a festa da história, gerando
entretenimento, lazer, diversão e
também emprego e renda para a
população do município. O evento
levou milhares de pessoas para a
Praça, uma multidão jamais vista,
que acompanhou os trios elétricos
durante as três noites.
O camarote oficial, montado no
circuito da Micareta foi palco de

O MUNICÍPIO
O município de Tabocas do Bre-

jo Velho experimenta um momento ímpar na sua história. Depois
da implantação da maior usina de
energia solar da América Latina, o
município figura como um dos mais
importantes do Estado da Bahia e do
Brasil. O empreendimento está sendo construído pela empresa Enerray
do Brasil, através da Enerray Usinas
Fotovoltaicas, pertencentes à Seci
Energia do Grupo Industrial Maccaferri. As obras começaram em dezembro de 2015 e terá capacidade
de 254 MW, com produção anual estimada em 500 GWh. A previsão é de
entrar em funcionamento ainda este
ano de 2017.
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Bahia Farm Show transforma ingresso em solidariedade
Com a doação do Ingresso Solidário da Bahia Farm Show, este ano, a emergência do Hospital
do Oeste (HO) será reestruturada
CHEILLA GOBI

Cheilla Gobi

N

egócio e solidariedade.
Essa é a proposta da
Bahia Farm Show que
criou o Ingresso Solidário há
quatro anos. A prática de reservar uma parcela do valor
cobrado na bilheteria da feira
e destinar a uma instituição
beneficente está definitivamente incorporada ao maior
evento em negócios e tecnologia agrícola do Norte e
do Nordeste brasileiro. Pelo
quarto ano consecutivo, o
Hospital do Oeste (HO), maior
unidade de saúde do Oeste da
Bahia, foi contemplado com a
renda do Ingresso Solidário da
Bahia Farm Show 2017. A entrega do cheque simbólico foi
feita no dia 22 de junho, pelo
vice-presidente da Associação
de Agricultores e Irrigantes da
Bahia (Aiba), David Schmidt,
à diretora do HO, Iranilde Oliveira.
O montante destinado à

instituição, este ano, foi de R$
25.752,00, sendo 12% a mais
do que no ano anterior, quando
foram doados R$ 23 mil, para
compra de poltronas para a
pediatria. Este ano, o setor beneficiado foi a emergência, e o
recurso será investido na aquisição de biombos sanfonados
em PVC (divisórias), que vão
proporcionar mais privacidade
aos pacientes dos sexos feminino e masculino em atendimento simultâneos. Na lista
de prioridades do HO consta
também o pedido de mesas de
cabeceira, pintura da ala, poltronas, bebedouros, entre outros itens que serão adquiridos
com parte da renda da bilheteria Bahia Farm Show.
No ano em que foi adotado
o Ingresso Solidário, os recursos obtidos com o ingresso
solidário foram destinados à
aquisição de aparelhos de ar
condicionado para a ala de
obstetrícia do Hospital. Neste mesmo ano, os recursos do

A entrega do cheque simbólico foi feita pelo vice-presidente da Associação de Agricultores e
Irrigantes da Bahia
ingresso solidário também foram revertidos para a Associação dos Moradores do Aracruz
(AMA) de Luís Eduardo Magalhães, destinados para os projetos Casa de Passagem e Cidadão do Futuro, que apoiam
crianças e adolescentes em
situação de vulnerabilidade
social com aulas de reforço e
atividades socioculturais.
Em 2015, o ingresso solidário rendeu um novo eletrocar-

diógrafo, aparelho usado para
a identificação de complicações cardíacas de alta complexidade, além de aparelhos
de ar condicionado e cortinas
de ar, todos, doados ao HO,
somando um valor total de R$
18 mil.
De acordo com os organizadores da Bahia Farm Show, o
ingresso solidário foi uma forma que a coordenação encontrou para dividir o sucesso da

Bahia Farm Show, e, também,
de mostrar que a feira tem um
papel social muito forte, ao
gerar empregos diretos e indiretos e oportunizar negócios.
De acordo com a diretora do
HO, Iranilde Oliveira, essa parceria com a Aiba e Bahia Farm
Show trouxe muitos benefícios para a unidade hospitalar.
“A cada ano escolhemos um
setor. Para 2017 escolhemos
fazer melhorias estruturais e

equipar a emergência, por ser
a “porta de entrada” dos pacientes e porque acreditamos
que essa reforma irá impactar
positivamente no atendimento prestado por nossa equipe
e refletirá também no quadro
dos pacientes”, disse a diretora.
Para o vice-presidente da
Aiba, David Schmidt, o fato
de o HO atender toda a região
Oeste do estado e até alguns
estados vizinhos justifica e reforça as doações consecutivas
do Ingresso Solidário da Bahia
Farm Show. “Com essas doações, o hospital pode atender
melhor os seus pacientes e
seus respectivos acompanhantes. Esta ação visa ajudar
e valorizar a nossa região”,
afirmou David.
A solenidade de entrega
também contou com a presença da coordenadora da Bahia
Farm Show, Rosi Cerrato, de
produtores rurais e de funcionários do HO.

Secretaria Nacional de aviação garante prioridade ao
aeroporto de Barreiras
A notícia foi dada durante uma audiência solicitada pelo deputado estadual
Antônio Henrique Júnior com o secretário nacional de Aviação
Ascom do deputado

A

s obras de reforma e ampliação do aeroporto de
Barreiras devem ser iniciadas até o final do ano. Foi o
que garantiu o secretário Nacional de Aviação Civil, Dario
Lopes, durante audiência solicitada pelo deputado Antonio
Henrique Júnior, para tratar
do assunto.
O parlamentar levou ao se-

cretário nacional um ofício
assinado pelos 63 deputados
estaduais da Bahia e pelo
deputado federal Cacá Leão,
solicitando agilidade no início
das obras.
O aeroporto de Barreiras,
juntamente com o de Vitória
da Conquista foram os únicos
que permaneceram nos planos de expansão da aviação
regional do ministério.
De acordo com Antonio

Henrique Júnior, as intervenções para reforma e ampliação do aeroporto são demandas aguardas com ansiedade
pela população de Barreiras e
de todas as cidades do Oeste.
“Esperamos que as obras sejam iniciadas o quanto antes
para que nosso aeroporto possa operar à noite e por equipamentos, o que não ocorre
atualmente”, explicou o deputado.

Pablo Barrozo solicita permanência das comarcas de
Angical, Acajutiba, Wanderley e Serra Dourada
O requerimento foi encaminhado à presidente do Tribunal de
Justiça da Bahia, a desembargadora Maria do Socorro
Ascom do deputado

O

deputado estadual Pablo
Barrozo (DEM) apresentou no mês de junho,
na Assembleia Legislativa da
Bahia, um requerimento solicitando que não sejam extintas as comarcas das cidades
de Angical, Acajutiba, Wanderley e Serra Dourada. O parlamentar encaminhou o pedido a presidente do Tribunal de
Justiça da Bahia, a desembar-

gadora Maria do Socorro.
Conforme Barrozo, o TJ-BA
estuda desativar cerca de 40
comarcas judiciais no interior
do Estado. A principal alegação é a dificuldade orçamentária enfrentada pela Corte.
Para o deputado, o pleno funcionamento das instituições,
contribui tanto para economia
da região, quanto para beneficiar os munícipes que necessitam dos serviços judiciais.
“Apresentei um requeri-

mento ao TJ para que não haja
o fechamento das comarcas,
por entender a importância
desses órgãos para economia
do município. Além disso,
existe uma prestação de serviços jurisdicionais de extrema relevância. O fechamento
seria um retrocesso. Então,
requeri a presidente Maria do
Socorro que se sensibilizasse
com a situação”, pontuou o
parlamentar.
Pablo Barrozo ressaltou ain-

da que manter as comarcas
no interior significa facilitar
a acessibilidade do cidadão
em acionar a justiça, para
que o mesmo não necessite
se deslocar a outras cidades,
demandando tempo e custeio.
As comarcas são onde os
juízes de primeiro grau exercem a jurisdição. Elas podem
abranger uma ou mais cidades, a depender do número de
habitantes e de eleitores.

GAZETA DO OESTE

7

BARREIRAS/BA,
15 de junho a 15
de julho/2017

REGIÃO

Dificuldade em conseguir vaga no Hospital do
Oeste gera debate entre prefeitos da região
Prefeitos que fazem parte da União dos Municípios do Oeste da Bahia (UMOB) buscam
soluções para regular vaga no HO e fazem visita a unidade
CHEILLA GOBI

Cheilla Gobi

A

dificuldade em conseguir vagas
para atendimento no Hospital
do Oeste (HO), em Barreiras foi
motivo de reclamação. Prefeitos que
fazem parte da União dos Municípios do Oeste da Bahia (UMOB) se
reuniram No dia 03 de julho, com o
presidente da União dos Prefeitos da
Bahia (UPB), Eures Ribeiro (prefeito
de Bom Jesus da Lapa), secretários
de Saúde da região e promotores de
justiça, com intuito de buscar soluções para o problema. Após o debate, os prefeitos fizeram uma visita à
unidade de saúde, onde receberam
esclarecimentos.
De acordo com o presidente da
UPB, com esse impasse, o problema
acaba nas mãos dos gestores municipais, que todos os dias precisam
encarar a população olho no olho
enfrentando de perto diversos problemas neste setor. “As famílias dos
pacientes que não conseguem atendimento não se conformam e quase
sempre acham que a culpa é do prefeito”, diz o presidente.
Durante a reunião, Eures Ribeiro, afirmou que o Hospital do Oeste
negligencia vaga e pede explicação.
“Queremos saber o porquê da tamanha dificuldade dos municípios da
região em conseguir vaga na unidade. Com isso, nós prefeitos somos
responsabilizados com a alta complexidade que não é da nossa competência, e sim do governo do estado
da Bahia”.
De acordo com o presidente do
Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS), o prefeito de São Desidério Zé Carlos, a saúde é um grande
problema na região e tem um custo
muito alto. Chamou a atenção dos
representantes dos municípios do
entorno para se atentar ao tipo de
atendimento dos munícipes, salientando que o HO tem de receber
atendimento de alta complexidade.
“Cada município deve fazer o seu
dever de casa em relação a saúde,
seja ele com receita grande ou pequena. Sabemos das dificuldades do
HO, principalmente pela demanda
em atender toda a região e ainda pacientes de outras regiões, e muitas
vezes nos deparamos com casos que
deveriam ter sido atendidos em outras unidades de saúde por se tratar
de procedimento de baixa complexidade. O hospital precisa de uma
ampliação, de suporte financeiro,
portanto, precisamos também nos
reunir com o governador, pois não
podemos ficar recebendo esse tratamento que estamos tendo”, frisou
Zé Carlos.
A superintendente da Regulação,
Ana Paula Santana, representou o
secretário de Saúde do Estado Fábio
Vilas Boas e falou o que pode solucionar tal problema. “De fato a gente tem que dar a mão a palmatória
e assumir a meia culpa do processo
de regulação não existir de fato no
Oeste da Bahia. A gente não pode
discutir a região tratando apenas do
HO, pois o hospital representa apenas 20% da capacidade de oferta
de execução do Oeste. Temos vários
hospitais de pequeno porte, e preci-

Prefeitos que fazem parte da UMOB se reuniram com o presidente da UPB, Eures Ribeiro

Presidente da União dos Prefeitos da Bahia (UPB), Eures Ribeiro

Gestor das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), Sérgio Lopes
samos resolver a resolutividade do
HO. É preciso identificar qual o papel de cada ente federado, diferenciar a média da alta complexidade e
melhorar a qualidade desse acesso.
Já estamos trabalhando para melhorar o sistema, mas é importante
salientar, que mesmo organizando
o acesso, a oferta ainda será menor

que a demanda. Estamos tentando
melhorar essa qualidade na compra
de serviço”, garantiu Ana Paula.
O gestor das Obras Sociais Irmã
Dulce (OSID), Sérgio Lopes disse reconhecer a angústia dos gestores e
na oportunidade falou da estrutura
organizacional do Hospital do Oeste, serviços oferecidos e a grande

demanda. Segundo Sérgio, a OSID
é um dos maiores complexos de
saúde, 100% SUS do país, com 954
leitos; 4,5 milhões de atendimentos
ambulatoriais por ano; 2 mil pessoas atendidas diariamente na sede
das Obras; 16,5 mil internamentos e
9,3 mil cirurgias por ano, só na HSA.
Disse ainda que cerca de mil pessoas
são atendidas por mês para tratamento de câncer; 150 bebês com microcefalia são acompanhados hoje
na OSID. Mais de 4 mil profissionais
atuam na organização, sendo mais
de 2 mil no complexo das Obras; 43
especialidades médicas e 16 programas de residência médica.
“O HO responde por 30% de todos
os atendimentos realizados nas três
regiões de saúde juntas: Barreiras,
Santa Maria da Vitória e Ibotirama”,
disse o gestor das Obras Sociais Irmã
Dulce observando alguns pontos de
fragilidade que se desdobraram em
medidas corretivas como a implantação da Central Estadual de Regulação na localidade para realizar a
interface entre os diversos municípios da região e o HO; Centralização
do controle de leitos no NIR, com a
contratação de enfermeira reguladora para gestão dos leitos; Maior
controle da equipe de Serviço Social
nas questões relacionadas à alta a
pedido, com a criação de protocolos
de conduta para essas situações; Implantação de protocolo que ordene o
fluxo de cirurgias eletivas, conferindo maior clareza quanto aos critérios
de atendimento e organização das
filas.
FACILIDADE DE ACESSO
MEDIANTE VANTAGENS
FINANCEIRAS
Na ocasião, o gestor das Obras Sociais Irmã Dulce, Sérgio Lopes falou
sobre a denúncia ocorrida durante
reunião na UPB, em 25 de abril de
2017, onde o prefeito de Santana

denunciou, perante 75 prefeitos, Secretaria de Saúde do Estado da Bahia
(SESAB) e Ministério Público (MP),
que teria sido procurado por médico
do HO que lhe ofereceu facilidade de
acesso dos munícipes de Santana no
referido hospital, mediante vantagens financeiras.
De acordo com Sérgio, a OSID,
logo instaurou uma sindicância, conduzida por uma comissão composta
por membros qualificados para essa
tarefa, oriundos da área médica, enfermagem, jurídica e alta administração. “Em não havendo identificação
do médico em questão por parte do
denunciante, o que facilitaria a investigação, foi feito um estudo da
Rede de Saúde que acessa os serviços do HO, com intuito de verificar
maior prevalência de algum município, bem como estudo de produção
do centro cirúrgico, com objetivo de
verificar preservação do critério de
acolhimento com classificação de
risco, ou indícios de privilégios ou
desvantagens para algum município por parte dos médicos”, evidencia Sérgio destacando que não foi
possível identificar um padrão de
preferência nos internamentos para
determinados municípios, sendo os
encaminhamentos compatíveis com
a proximidade com o HO, e com as
deficiências na rede assistencial.
Sérgio explicou também, que a taxa
média de ocupação do HO de 150%,
com pacientes internados em macas
nos corredores e CRPA. “Mais um entrave para a reserva ou favorecimento de leitos”.
Após a visita a unidade de saúde,
os prefeitos entregaram um documento com as principais reivindicações dos municípios consorciados ao
CIS Umob, elaborado pelos secretários de Saúde da região à direção do
HO. O documento também foi encaminhado ao governo do estado e a
promotoria.
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