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Um total de U$S 175 milhões foram investidos na implementação do 
sistema, que é direcionada para o abastecimento do sistema nacional. 

O empreendimento da italiana Enel usa mais de 500 mil painéis PÁGINA 07

 Jayme Modesto

ENCONTRO MARCADO Todos os dias às 12h pela 
TV Câmara de Barreiras
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MAIOR PARQUE DE ENERGIA SOLAR DO PAÍS 
FOI INAUGURADO EM BOM JESUS DA LAPA

REPRODUÇÃO

MAIOR PARQUE DE ENERGIA 
SOLAR DO PAÍS FOI INAUGURADO 

EM BOM JESUS DA LAPA
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Multas de trânsito 
poderão ser parceladas 

no cartão de crédito
O Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran) publicou 
no dia 18 de outubro, uma 
resolução quer permite o pa-
gamento de multas de trân-
sito com cartões de débito 
ou crédito. O valor poderá 
até ser parcelado, mas com 
a devida cobrança de juros 
pela entidade financeira 
do cartão, como quando as 
compras a prazo não são par-
celadas pela própria loja.

A resolução já está em vi-
gor, mas cada órgão de trân-
sito ainda precisa habilitar as 
operadoras de cartões para 
oferecer o serviço, que não é 
obrigatório.

Alguns Detrans e prefeitu-
ras já fazem parcelamentos 
por meio de documentos de 
arrecadação, geralmente 
com pagamento do primei-

ro boleto da dívida na hora 
de assinar o termo de ade-
são. Com a nova regra, cada 
órgão de trânsito (Detrans, 
prefeituras, Polícia Rodoviá-
ria, Der e Dnit) poderá habi-
litar empresas financeiras 
para oferecer a alternativa 
de pagamento por cartão e 
quitar dívidas dos proprietá-
rios de veículos. Como o par-
celamento será totalmente 
entre a operadora do cartão 
e o proprietário, o órgão de 
trânsito continua recebendo 
o valor à vista e a regulariza-
ção do veículo será imediata 
– não precisa esperar até a 
última parcela. Anteriormen-
te, somente multas aplicadas 
em veículos registrados no 
exterior poderiam ser arreca-
dadas com cartões de débito 
ou crédito.

Legislativo 
barreirense, parceria 

ou submissão?
Jayme modesto

O Legislativo é um dos três 
poderes presentes no Esta-
do Democrático de Direito. 
Segundo o grande pensa-
dor Montesquieu ele que foi 
político, filósofo e escritor 
francês, os três poderes – 
executivo, legislativo e ju-
diciário devem ser indepen-
dentes uns dos outros, mas 
ao mesmo tempo, devem ter 
o poder de se regular e fis-
calizar quando necessário. 
É nesse contexto que ana-
lisamos porque a Câmara 
municipal é tão importante 
dentro da politica dos muni-
cípios.  

Ao completar 10 meses de 
gestão, o ano de 2017 tem se 
caracterizado por mudanças 
substanciais em Barreiras. 
Com a consciência do seu 
papel na elaboração e apro-
vação de leis e com dever 
primordial na fiscalização 
e no acompanhamento das 
ações voltadas aos interes-
ses coletivos, o Legislativo 
Barreirense tem tido uma 
atuação efetiva e responsá-
vel neste novo contexto.   

Neste período, os parla-
mentares tem sido os media-
dores entre a população e o 
executivo municipal. Dessa 
forma, tem ficado evidente 
que o trabalho dos 19 verea-
dores tem sido fundamental 
na busca do melhor para o 
desenvolvimento de Barrei-
ras, contribuindo assim, no 
funcionamento da adminis-
tração pública municipal e 
no crescimento ordenado do 
nosso município nestes 10 
meses. 

Esse trabalho de parceria 
e aproximação do legislativo 
com executivo tem alcança-
do resultados relevantes e 
positivos na melhoria da in-
fraestrutura e, no desenvol-
vimento tão almejado pela 
nossa sociedade, é a reafir-
mação de uma união de for-
ças em prol do bem comum, 
comportamento antagônico 
ao daqueles que os rotulam 
de submissos.       

Os vereadores tem sido os 
responsáveis por estimular 
a população para que parti-
cipe dessa transformação e 
das decisões políticas e ad-
ministrativas da nossa São 
João das Barreiras. E nes-
se sentido, os vereadores 
barreirenses têm cumprido 
o exercício de mediador e 
aprimorando ainda mais a 
relação entre o Legislativo 
e o Executivo, o que incon-
testavelmente vem dando 
certo, Barreiras precisava 
desse choque de gestão.

É visível que com essa in-
tegração de forças, nestes 
primeiros meses já esta-
mos conseguindo vislum-
brar uma nova cidade e um 
ambiente mais digno de se 
viver. É evidente que há crí-
ticas e também quem dis-
corda, mas isso faz parte do 

processo político.
Também é notório que 

em muitas áreas da admi-
nistração municipal, ainda 
carece de atenção, mas é 
compreensível que tenha-
mos bom senso para en-
tendermos que o projeto 
do governo municipal é de 
curto, médio e longo prazo e 
vem cumprido o seu crono-
grama de execução. É com 
esse sentimento de que as 
mudanças estão sendo efe-
tivadas, que a gestão muni-
cipal vem sendo pontuada 
pela população como boa e 
ótima.  

O poder executivo e legis-
lativo barreirense vem tra-
balhando com uma bandeira 
comum, para a conquista de 
uma Barreiras, que efetiva-
mente venha representar a 
capital do oeste como uma 
nova cidade. Esse tem sido 
o objetivo fundamental na 
mobilização da sociedade e 
na concretização das ações 
da nova gestão municipal.

Esse papel consoante com 
os interesses da sociedade 
representado pelos 19 ve-
readores, nestes 10 meses, 
vem demonstrando uma 
nova forma de fazer políti-
ca, que podemos considerar 
“política de resultado”, uma 
verdadeira democratização 
da Câmara Municipal com 
vereadores atuantes, tanto 
na tribuna como na comu-
nidade.

É claro que na figura do 
prefeito como chefe do exe-
cutivo municipal, está ape-
nas um agente público, que 
na hora das decisões mais 
importantes da vida da ci-
dade, necessariamente o le-
gislativo tem que ser ouvido, 
já que os vereadores são os 
legítimos representantes da 
sociedade em nível de mu-
nicípio e estão verdadeira-
mente comprometidos com 
o desenvolvimento de Bar-
reiras, tanto na resolução de 
problemas como na busca 
por recursos e novos inves-
timentos. 

Essa parceria harmoniosa 
entre o legislativo e o execu-
tivo barreirense vem produ-
zindo um resultado bastan-
te positivo, o que de certa 
forma fortalece a câmara 
municipal como poder inde-
pendente e articulado com 
os demais poderes, uma 
atuação democrática com a 
diversidade de ideias.

Fim do tempo em que a 
Câmara de Vereadores ser-
via apenas para aprovar 
projetos do executivo. Hoje, 
mesmo com a base aliada 
composta pela maioria dos 
vereadores, todas as ações 
executadas pelo município 
são discutidas com o legis-
lativo. A oposição na câmara 
que hoje é minoria, também 
tem cumprido o seu papel 
como oposição, o que é sa-
lutar para o processo demo-
crático. 

NA ESTEIRA DA crise eco-
nômica que atinge o governo 
federal e estadual, os peque-
nos municípios amargam 
uma queda expressiva no 
repasse oficial, sendo este, 
praticamente a única fonte 
de receitas destas cidades. 
Em decorrência disso, os 
gestores estão cortando os 
poucos investimentos e en-
xugando gastos. 

Após 10 meses do primei-
ro ano de mandato, prefeitos 
articulam ação de protesto in 
loco em Brasília. A crise finan-
ceira enfrentada pelos municí-
pios não é nova, mas ela tem 
se agravado ao logo dos anos 
por conta do acúmulo de re-
ponsabilidades, a baixa nos re-
passes e do empobrecimento 
populacional. Novas carava-
nas de gestores municipais à 
Capital Federal estão previstas 
ainda para este mês.

O movimento de protesto, 
que tem crescido entre os 
prefeitos, é pela liberação de 
novo “Apoio Financeiro”, a si-
tuação é grave e em algumas 
prefeituras já estão com o 
pagamento do funcionalismo 
público atrasado em decor-
rência da crise.

Se o socorro não vier, medi-
das extremas para garantir o 
pagamento do 13º aos servi-
dores efetivos e para cumprir 
a Lei 101/2000 de Respon-
sabilidade Fiscal (LRF) serão 
tomadas. A solução seria a 
demissão provisória de ocu-
pantes de cargos comissiona-
dos e prestadores de serviço, 
conforme destaca o presi-
dente da UPB, Eures Ribeiro. 

Estima-se que pelo menos 
70% dos prefeitos do Estado 
estarão em Brasília. E a prin-
cipal reivindicação é uma so-
lução a curtíssimo prazo, ou 
seja, ajuda financeira emer-
gencial, para que os muni-
cípios possam fechar suas 
contas principalmente com 
a chegada do final do ano, 
quando precisam pagar o 13° 
aos servidores municipais, 
além de outras obrigações.

Muitas prefeituras estão 

demitindo funcionários na 
tentativa de fechar as contas. 
Há meses, os prefeitos vêm 
bancando a conta para man-
ter os programas sociais que 
são subfinanciados e evitar 
o caos nas cidades. Fechar 
as portas tem sido a última 
alternativa e a esperança de 
todos é o apoio da bancada 
federal para tentar reverter 
o problema junto ao governo 
federal, principalmente com 
relação aos recursos que fo-
ram cortados, ou estão com 
repasses em atraso.

“Estamos enfrentando a 
maior crise dos últimos anos 
nos municípios, com o FPM 
em queda constante, e risco 
de os gestores não consegui-
rem arcar com todos os cus-
tos gerados na administração 
das cidades”, disse o prefeito 
de Muquém do São Francisco 
Márcio Mariano, destacando 
que no momento, os prefei-
tos precisam estar unidos em 
busca de alternativas.

O atual presidente da 
União dos Municípios da Bah-
ia (UPB) e prefeito de Bom 
Jesus da Lapa, Eures Ribeiro, 
enviou um áudio para todos 
os prefeitos da Bahia falando 
sobre a necessidade de rea-
lizar demissões como forma 
de superar os efeitos da crise 
financeira, pela qual passam 
os municípios brasileiros, se 
adequando à nova realidade. 
“Recebemos a menor fatia do 
bolo tributário, mas temos as 
maiores obrigações”, disse 
Eures no áudio.

A recomendação dada pelo 
presidente da UPB é que as 
prefeituras ‘apertem os cin-
tos’ e enxuguem a máquina 
pública fazendo as demissões 
necessárias. “Infelizmente 
tirar emprego, tirar o pão da 
boca das pessoas, é muito di-
fícil e requer do prefeito, co-
ragem. Mas é necessário ser 
feito, dado o momento que o 
Brasil atravessa. Recomendo 
a todos os prefeitos e prefei-
tas a enxugarem ao máximo 
seu quadro de funcionários”, 
disse Eures.

JAYME 
 MODESTO

NOTAopiniãoEDITORIAL

Com o efeito crise, 
prefeitos articulam 
protesto e marcha 
à Brasília 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEM-
BLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE ELEIÇÃO DA 
DIRETORIA DA CÂMARA DE DIRIGENTES 

LOJISTAS DE BARREIRAS - BIÊNIO 2018/2019 

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Barreiras, com 
sede nesta cidade, na Avenida Antônio Carlos Maga-
lhães, nº 898, bairro centro, através de sua Diretoria, 
devidamente representada por seu Presidente Sr. 
Carlos Henrique de Souza Costa Filho, CONVOCA, 
através do presente edital, todos os associados para 
a Assembleia Geral Ordinária, que será realizada na 
sede da CDL-Barreiras, às 19 horas, do dia 20 de 
novembro de 2017, com a seguinte ordem do dia: 1- 
Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal da CDL, em 
cumprimento ao disposto no Capítulo VII, artigos 39 
a 41 do Estatuto da entidade. A inscrição das chapas, 
completas, deverá ser encaminhada pelo candidato a 
Presidente até dois dias (24 horas) antes da eleição, 
à secretaria da CDL. Somente poderão integrar as 
chapas os sócios efetivos da entidade. É considera-
da chapa completa aquela que contiver nomes e as-
sinaturas de todos os candidatos para os cargos de 
diretoria e do Conselho Fiscal, previsto no Estatuto. A 
chapa deverá ser composta por 13 membros: Presi-
dente, 1º Vice-Presidente, 2º Vice-Presidente, 1º Se-
cretário, 2º Secretário, 1º Tesoureiro, 2º Tesoureiro, 
Diretor de Eventos, Diretor de Produtos e Serviços, 
Diretor de Promoções, 3 conselheiros. A Assembleia 
Geral instalar-se-á em primeira convocação às 19 ho-
ras, com a presença da maioria dos associados e, em 
segunda convocação, com qualquer número, meia 
hora depois, não exigindo quórum especial. 

Barreiras – Ba, 20 de Outubro de 2017. 

Carlos Henrique de Souza Costa Filho -  Presidente

edital de convocação
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Cheilla Gobi

Visando encontrar soluções para 
problemas na área de segurança 
pública, a União dos Municípios 

do Oeste da Bahia (Umob), reuniu e 
prefeitos e representantes da Polícia 
Militar para um debate sobre o as-
sunto. Durante a reunião, que ocor-
reu no mês de setembro, na sede da 
entidade, foi discutida a proposta de 
uma parceria com as Secretarias de 
Ciência e Tecnologia e Segurança 
Pública do Estado e também com o 
Ministério da Ciência e Tecnologia 
com intuito de fazer valer o projeto, 
– Oeste Digital.

Conforme explica a secretária 
executiva do Consid – Consórcio 
Multifinalitário, Erika Seixas, no ano 
passado foi feita cessão de uso do 
equipamento LTT, um aparelho trans-
missor de dados, 4G, para a UMOB e 
agora, os gestores buscam parcerias 
para solucionar problemas com a se-
gurança pública.

Cheilla Gobi

Com objetivo de reprimir os cri-
mes nas propriedades rurais 
dos municípios do Oeste da 

Bahia, através do policiamento os-
tensivo, a Operação Safra 2017/18 
foi lançada pela Polícia Militar, no 
hangar 8 da Associação Barreirense 
Aerodesportiva (ABA), em Barreiras, 
no dia (6/10). No período de outubro 
de 2017 a abril de 2018, toda a área 
produtiva do Oeste, formada por sete 
setores da região, será vistoriada.

Marcaram presença no lançamen-
to, o comandante do 
COPPM (Comando de 
Operações Policiais 
Militares da Bahia), 
Cel. Paulo Uzeda; co-
mandantes das com-
panhias envolvidas 

na Operação; além do 
diretor-geral da Adab, 
Paulo Cezar Simões, 
representantes dos 
sindicatos rurais, pro-
dutores e a vice-pre-
feita de Barreiras, Kar-

lúcia Macêdo.
Realizada pelo quarto ano con-

secutivo, a operação faz parte das 
ações de articulação da Associação 
de Agricultores e Irrigantes do Oes-
te da Bahia e Associação Baiana 
dos Produtores de Algodão (Abapa), 
junto ao governo do Estado da Bah-

Prefeitos do Oeste buscam soluções para 
área de segurança pública na região

Operação contra ocorrências criminais nos 
territórios agrícolas foi lançada no Oeste baiano

“O intuito é firmar parcerias obje-
tivando integrar os 15 municípios do 
Oeste, melhorando assim, o serviço 
de vídeo monitoramento da polícia, 
aumentando a estratégia de inteli-
gência da Polícia Militar não só na 
região, mas em toda a Bahia, já que 
o equipamento abrange uma área ex-

ia, para melhoria da segurança na 
zona rural do Oeste. Nesta época em 
que aumenta consideravelmente o 
índice de assaltos no campo, a ação 
proporcionará mais segurança às co-
munidades agrícolas, permitindo que 
o agricultor possa cuidar do plantio 
sem o temor de sofrer qualquer tipo 
de violência. Além disso, a ação da 
Polícia Militar também dará apoio ao 
trabalho da Agência de Defesa Agro-
pecuária da Bahia (Adab) no controle 
fitossanitário e no trânsito de produ-
tos e defensivos agrícolas.

A operação envolve diversas com-
panhias da Polícia Militar da Bahia 
(PM-BA) através da coordenação dos 
comandos de Policiamento Regional 
Oeste (CPRO) e de Policiamento Es-
pecializado (CPE). “Já estamos na 4° 

tensa”, explica Erika.
Para o Coronel Salomão, esse equi-

pamento vai contribuir muito com o 
trabalho da polícia. “Com uma tec-
nologia dessas, com certeza o tra-
balho da polícia será ainda melhor 
e ágil. Precisamos cada vez mais de 
recursos tecnológicos”, destacou o 

edição dessa operação e a cada ano 
temos nos aprimorado mais, com re-
cursos e o uso de novas tecnologias. 
A PM está com as ferramentas neces-
sárias, com o foco de fazer a repres-
são desses crimes. Essa 4° edição 

será um sucesso com 
o desempenho desses 
guerreiros do Oeste”, 
disse o Coronel Paulo 
Salomão Portugal de 
Souza, comandante 
do CPRO.

O diretor-geral da Adab, Paulo Cezar 
Simões falou da importância da região 
Oeste para o estado da Bahia, devido 
o Oeste ser um dos grandes celeiros 
da produção agrícola. “Essa operação 
será muito bem sucedida e precisa ser 
bem acolhida por todos aqui no Oeste. 

coronel.
Na oportunidade, os prefeitos, jun-

tamente com os coordenadores de 
Esporte de Barreiras Fernando Ma-
chado e também o de Riachão das 
Neves Fábio Dias, trataram sobre a 
importância do Esporte tanto para o 
desenvolvimento humano como tam-

A Adab está disposta e de braços aber-
tos para atender qualquer demanda da 
região”, garantiu Paulo Simões.

De acordo com o presidente em 
exercício da Aiba, 
Luiz Pradela, os pro-
dutores almejam por 
segurança em suas 
propriedades, portan-
to a importância da 
parceria para reali-

zação da Operação safra. “O intuito 
é coibir crimes, como roubos de se-
mentes, adubos. A partir da parceria 
entre Estado e a classe rural podere-
mos ter mais eficiência na proteção 
dos produtores rurais, das pessoas 
do campo, bem como da população 
em geral, todos nós ganhamos com 
isso”, salientou Pradela.

Serão empregados aproximada-
mente 150 policiais das mais diferen-
tes unidades: Comando de Policia-
mento Regional Oeste, Companhia 
Independente de Policiamento Tático 
(Oeste), 3ª Companhia Independen-

bém de inclusão social.

ASSUNTOS GERAIS
Na ocasião, o gerente do Banco do 

Nordeste, Carlos Gomes falou sobre 
a semana de regularização de dívidas 
rurais em todos os municípios baia-
nos. Conforme explicou ele, o Nor-
deste irá promover entre os meses 
de setembro a dezembro, semanas 
de mobilização nas quais agentes da 
instituição irão até as comunidades, 
levando boletos para liquidação ou 
renegociação das dívidas. O objetivo 
é facilitar o acesso dos produtores 
inadimplentes aos benefícios da Lei 
13.340, regulamentada em dezembro 
de 2016, que oferece o maior descon-
to para liquidação já concedido para 
o setor rural. Em alguns casos vai até 
a 95% de desconto.

“Pedimos para que vocês gestores 
analisem esse projeto em caráter de 
urgência, para conseguirmos êxito, 
pois precisamos fazer uma ação con-
junta”, disse Carlos.

te de Polícia Rodoviária (CIPRv), 85ª 
Companhia Independente de Polícia 
Militar (Luís Eduardo Magalhães), 
Companhia Independente de Poli-
ciamento Especializado (Cerrado) e 
Grupamento Aéreo.

“Com a criação e atuação da ron-
da rural, teremos resultados muito 
melhores no campo e paz para os 
produtores. Segurança é o que todos 
nós buscamos e se não fosse por essa 
parceria, nós não chegaríamos a lugar 
algum, parceria essa, que nos leva a 
criar instrumentos de ação. E tudo 
isso me deixa muito feliz, pois perce-
bo que estamos no caminho certo. 
Agradeço a Aiba e Abapa”, disse o Cel. 
Paulo Uzeda; comandantes das com-
panhias envolvidas na Operação.

Durante seis meses, eles devem 
percorrer uma área de mais de 91 mil 
km². Para tanto, serão utilizadas via-
turas na patrulha terrestre e um he-
licóptero estará de prontidão em sua 
base para decolar e fazer a varredura 
aérea, caso seja necessário.

A reunião foi realizada na sede da UMOB em Barreiras e contou com a participação de dez municípios da região

Polícia Militar lançou no dia 06/10, a 4ª edição da Operação Safra. Unidades policiais farão ações 
de combate aos crimes contra o patrimônio na região, de outubro de 2017 a abril de 2018

Reunião foi realizada na sede da entidade em Barreiras

A operação envolve diversas companhias da Polícia Militar da Bahia

Autoridades militares e políticas marcaram presença, além dos produtores

CHEILLA GOBI

FOTOS: CHEILLA GOBI
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Deputado Antonio Henrique Júnior pede 
construção da Praça da Juventude

Pablo Barrozo prestigia Evento de Negócios em Barreiras

asCom do deputado

O 
deputado estadual Antonio 
Henrique Júnior indicou, por 
meio de ofício da Assembleia 

Legislativa da Bahia, que o Governo 
da Bahia retome as obras de cons-
trução da Praça da Juventude, no 
município de Barreiras, Oeste do 
estado.

Iniciada ainda no início de 2012, 
a obra foi interrompida em virtude 
de irregularidades cometidas pela 
então gestora municipal, no que 
se refere ao não cumprimento dos 
acordos firmados entre a prefeitura 
de Barreiras e o Governo do Estado, 
através da Conder. Na impossibili-
dade de retomar as obras, Barreiras 
ficou sem o equipamento.

Recentemente as questões buro-
cráticas foram resolvidas e o depu-
tado espera que as obras sejam reto-
madas o quanto antes. “Quase nada 
restou, do pouco que foi construído, 
no local da praça. Portanto, nada 
mais justo que, depois de sanadas as 
questões que travavam a execução 
do convênio, as obras sejam retoma-
das. Um equipamento desse porte é 
fundamental para a comunidade de 

asCom do deputado

O 
deputado estadual Pablo Bar-
rozo (DEM), prestigiou o Fes-
tival Primavera de Negócios e 

Entretenimento, que aconteceu em 
Barreiras de 20 a 23 de setembro no 
Parque de Exposições Engº Geraldo 
Rocha.

Acompanhado do vereador Car-
los Costa (PHS) e esposa Sueli, do 
presidente da Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Barreiras (CDL), Carlos 
Henrique e do empresário Roberto 
Carvalho, o parlamentar percor-
reu estandes e toda a estrutura dos 
mais de 2 mil m² de área coberta do 
evento que concentra um leque de 

Barreiras”, afirmou o parlamentar.
O deputado Antonio Henrique Jú-

nior e a coordenadora do Núcleo Re-
gional de Saúde/Oeste, Suzete Dias, 
visitaram no dia (11/10) as obras 
de dois importantes equipamentos 
para a saúde pública de Barreiras e 
região: a construção de uma unida-
de da Fundação de Hematologia e 

opções aos visitantes, desde praça 
de alimentação, estandes com ex-
posição de marcas, produtos e ser-
viços, palestras técnicas e a edição 
2017 do Projeto Toque Brasileiro, da 
TV Oeste.

“Conversando com o presidente da 
CDL, podemos constar a satisfação 
dos empreendedores com a inserção 
deste evento no calendário do muni-
cípio no mês de setembro, conside-
rado um mês de poucas atividades 
voltadas para incrementar as vendas 
e aquecer o comércio que tanto gera 
empregos em Barreiras e região, por 
isso parabenizo os organizadores e 
parceiros desta bela iniciativa” disse 
o deputado.

Hemoterapia da Bahia (Hemoba) e 
a retomada das obras da Unidade de 
Pronto Atendimento, no bairro Santa 
Luzia, em Barreiras.

Durante a visita, o deputado e a 
coordenadora conferiram o anda-
mento das obras físicas e avaliaram 
a estrutura dos locais. “Essas duas 
demandas são prioritárias para Bar-

reiras e região, o que me levou a es-
tabelecer como prioridades do meu 
mandato. Indiquei ao governador, me 
reuni com o secretário e cobrei en-
tendendo que a população local pre-
cisa disso”, afirmou o parlamentar.

O Hemoba está em fase de acaba-
mento da obra. Em 60 dias, no má-
ximo, será entregue à comunidade 

como uma unidade de referência no 
interior da Bahia. O prédio irá abri-
gar também o NRS/Oeste. Já a UPA/
Santa Luzia, cuja obra foi autorizada 
em 2008, e nos últimos anos ficou 
paralisada, agora está sendo retoma-
da. A estrutura contará com leitos, 
sala de espera, raio X, consultórios, 
centro cirúrgico, salas de curativo, 
de eletroencefalograma e necrotério. 
A unidade funcionará 24h por dia e 
estará apta a atender a 300 pessoas 
diariamente. A obra, prevista para ser 
concluída em março de 2018, está or-
çada em R$ 3,9 milhões.

ASCOM

O deputado estadual prestigiou o Festival Primavera de Negócios e 
Entretenimento, que aconteceu no município 

Iniciada em 2012, a obra da Praça da Juventude foi interrompida, em virtude do não cumprimento dos acordos 
firmados entre a prefeitura e o governo do estado, através da conder, conforme explica o parlamentar. 

Iniciada ainda no início de 2012, a obra foi interrompida

O parlamentar percorreu estandes e toda a estrutura dos mais de 2 mil m² de área coberta
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Deputado Antonio Henrique Júnior
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Relatório aponta que São Desidério cumpre Metas 
Orçamentárias estabelecidas pela Lei

dieGo souza

Atendendo a Lei de Responsabili-
dade Fiscal e com o objetivo de 
promover a participação e con-

trole popular da administração com 
transparência dos investimentos pú-
blicos, o Governo Municipal realizou 
uma audiência pública para Prestação 
de Contas do Executivo do 2º quadri-
mestre de 2017, na manhã do dia 11 
de outubro, na Câmara Legislativa de 
São Desidério. A assembleia contou 
com a presença do vice-prefeito Zé 
Barbosa, do presidente da Câmara, 
Marusan Lima, vereadores, servidores 
públicos e população em geral.

A apresentação dos demonstrati-
vos da Execução Orçamentária e a 
avaliação e demonstração de cum-
primentos de metas fiscais foram 
apresentadas pelo Departamento 
de Contabilidade e Controladoria 

Interna da Prefeitura Municipal. “Os 
números apurados na Execução Or-
çamentária deste 2º quadrimestre 
apontam para o cumprimento de 
metas estabelecidas, e a consequen-

te manutenção fiscal do município 
evidenciam, portanto, pelo com-
portamento da receita e despesa, o 
cumprimento dos índices determina-
dos pela Constituição Federal e das 

metas da Lei de Responsabilidade 
Fiscal”, afirmou a contadora do mu-
nicípio, Ávila Izadora.

Nesta Audiência Pública foram 
apresentados os principais aspectos 
do Resultado Primário, Resultado 
Nominal, da Receita, das Despesas e 
da Dívida Consolidada, no 2° Quadri-
mestre de 2017. “É muito importante 
a presença da população, porque esse 
é o momento de demonstrar e avaliar 
a aplicação dos recursos do municí-
pio, onde está sendo feito com muita 
transparência e responsabilidade” 
disse o vice-prefeito Zé Barbosa.

“Os índices constitucionais deli-
mitam um limite com despesas com 
pessoal de 54% e hoje estamos com 
42%, ou seja, abaixo do índice, isto 
por que desde o início da gestão 
entendemos o que determina a Lei 
de Responsabilidade Fiscal, pois as 
contratações e nomeações foram 

feitas para que realmente atendes-
se a oferta de serviços públicos, e 
foram necessárias, são cargos que 
para profissionais que realmente 
trabalham, cumprem obrigações, 
por isto conseguimos enxugar a fo-
lha salarial. Investimos além do que 
determina a lei,  na saúde e educa-
ção e mesmo assim ainda estamos 
com saldo positivo, pois trabalha-
mos com planejamento e estamos 
alcançando as metas”, aponta o 
secretário de Administração, João 
Antônio Linhares.

Para a coordenadora de Controle 
Interno, Gelvania de Araújo, a audiên-
cia pública representa uma forma de 
participação e de controle popular da 
administração pública. “Ela propicia a 
troca de informações com o adminis-
trador, é também uma forma de exer-
cer a cidadania e o respeito ao princí-
pio da transparência”, frisou.

IBOTIRAMA

SÃO DESIDÉRIO

RODNEY MASTINS

Audiência pública para Prestação de Contas do Executivo do 
2º quadrimestre de 2017

Município 
recebe novo 

Terminal 
Rodoviário

Cheilla Gobi
COM INFORMAÇÕES SECOM

O 
município de Ibotirama, no 
Oeste da Bahia conta agora 
com um novo Terminal Rodo-

viário, com maior infraestrutura, 
dispondo de boxes para lojistas, 
lanchonete, banheiros masculino, 
femininos e para deficientes, e gui-
chês para compra de passagens. A 
obra, entregue pelo governador Rui 
Costa No dia 28 de setembro, foi 
realizada com investimento de mais 
de R$ 1 milhão. 

Na oportunidade, o governador 
entregou ainda o Sistema Integrado 
de Abastecimento de Água (SIAA), 
que atenderá a onze comunidades 
rurais do município. Agora, Ilha 
Grande, Ilha do Gado, Ilha do Saco, 
Barro Alta, Juá Novo, Cariri, Fazenda 
Nova, Andorinha, Areia Branca, Novo 
Horizonte e Caraíbas têm água potá-
vel e de qualidade. Também foi inau-
gurado o Sistema de Abastecimento 
da localidade de Pau de Sombra.

 “Viemos inaugurar obras impor-
tantes para a cidade, além de assinar 
novos contratos com cooperativas e 

associações, apoiando produtores 
rurais, para que produzam mais e 
movimentem o comércio e a eco-
nomia local”, disse Rui Costa, des-
tacando ainda que em Ibotirama, já 
foi investido um valor acima de R$ 
2 milhões para o fortalecimento da 
agricultura familiar na região.

A nova secretária estadual de De-
senvolvimento Urbano (Sedur), Jus-
mari Oliveira fez questão de partici-
par do ato e falou da importância da 
obra para o município. “Essa obra é 
muito importante para a comunida-
de de Ibotirama e traz um selo de 

qualidade para o estado, que tem 
recebido novas estruturas que aten-
dem exatamente as necessidades da 
população”, declarou.

Para o prefeito de Ibotirama Te-
rense Lessa é uma obra para o pre-
sente e para o futuro, já prevendo o 
crescimento da cidade. “Essa tarde 
de quinta-feira superou as expecta-
tivas. Com a presença do Governador 
do Estado, Rui Costa entregou o tão 
sonhado Terminal Rodoviário de Ibo-
tirama, além do Sistema de Abaste-
cimento de Água que irá beneficiar 
11 comunidades rurais. O governa-

dor ainda assinou o convênio do Pro-
grama Bahia Produtiva. O trabalho 
segue firme, lutando tudo sempre 
para que o cidadão ibotiramense te-
nha o melhor”.

O governador também revelou um 
pedido feito pelo prefeito da cidade, 
Terence Lessa. “Já havíamos assumi-
do o compromisso para a construção 
de centros de canoagem em Itacaré, 
Ubatã e Ubaitaba, e, nesta minha vi-
sita à Ibotirama, o prefeito fez uma 
solicitação para a instalação de um 
centro aqui também. Criaremos o 
projeto para que possamos incenti-

var os jovens desta região na prática 
deste esporte no Rio São Francisco”, 
afirmou Rui.

Ainda na ocasião, o governador 
autorizou a abertura da licitação do 
Sistema integrado de abastecimento 
das localidades de Boa Vista de Laga-
mar, Assentamentos Nova Esperança 
e Assentamento Nova Conquista. O 
investimento na ordem de R$ 750 mil 
beneficiará 921 habitantes.

Rui autorizou ainda a Secretaria 
de Desenvolvimento Rural (SDR) a 
celebrar um convênio no valor de 
R$ 455 mil, no âmbito do Bahia Pro-
dutiva, que possibilitará um grande 
salto na apicultura da região, graças 
à construção do Entreposto de Mel. 
No total, 300 famílias da Cooperati-
va Agropecuária dos Agricultores e 
Apicultores do Médio São Francisco 
Ltda (Copamesf) serão beneficiadas.

Também estiveram presentes no 
evento os secretários estaduais de 
Infraestrutura (Seinfra), Marcus 
Cavalcanti; da Agricultura (Seagri), 
Vitor Bonfim; e de Desenvolvimento 
Rural (SDR), Jerônimo Rodrigues, 
vereadores, secretários municipais e 
prefeitos da região Oeste do estado.

Inaugurada pelo governador Rui Costa, obra do terminal foi realizada com investimento de mais 
de R$ 1 milhão.  Fui entregue ainda o Sistema Integrado de Abastecimento de Água, que atenderá 

a onze comunidades rurais do município

A obra foi entregue pelo governador Rui Costa

O terminal dispõe de boxes para lojistas, lanchonete, banheiros masculino, femininos e para deficientes, e guichês 
para compra de passagens

O governador teve recepção calorosa em Ibotirama

FOTOS: CHEILLA GOBI
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SÃO DESIDÉRIO

Rede de Lojas Alliança inaugura 
sua 8ª unidade em São Desidério
Jayme modesto

Dentro do seu projeto de expan-
são e acreditando no potencial 
da região Oeste da Bahia, bus-

cando sempre crescimento contínuo 
e afirmando o propósito de sempre 
fazer a diferença a cada um dos de-
graus avançados em sua trajetória, a 
Rede de Lojas Alliança inaugurou no 
dia, (28/09), a sua 8ª loja, localizada 
estrategicamente no centro da cida-
de de São Desidério, na Praça Juarez 
de Souza, ao lado da rodoviária da 
cidade.

Considerada uma das maiores 
redes de loja de departamento ge-
nuinamente barreirense, a Rede de 
Lojas Alliança, se destaca entre as 
demais, pelo diferencial em aten-
dimento, qualidade de seus produ-
tos, assistência, preço e condições 
de pagamento. A nova loja de São 
Desidério chega trazendo opção di-
ferenciada para atender as diversas 
demandas da população, comple-
mentando o trajeto já concretizado 
pela rede nas cidades onde atua 
como: Barreiras, Angical, Baianó-
polis, Luís Eduardo e agora em São 
Desidério. A rede Alliança inaugurou 
a sua primeira loja em Barreiras, no 
dia 16 de outubro de 2001, já são oito 
lojas operando em várias cidades da 
região.

A moderna loja em São Desidério 
tem 370 metros quadrados de área 
construída, um designer moderno, 
seguindo um padrão de estrutura das 
demais lojas. O novo empreendimen-
to deve gerar 19 empregos diretos, 
com produtos, ofertas, preços e com 
excelentes condições de pagamento.

“Recebemos em média 300 currí-
culos em nossa loja, entrevistamos 
mais de 60 pessoas e percebemos 
um nível muito bom dos interessados 
em trabalhar com a gente. Inicial-

mente contratamos 19 pessoas, a 
partir das vendas, o quadro de fun-
cionários será ajustado”, explicou o 
dono do empreendimento, Alvimar 
Lobo Alvim.

Questionado sobre o que levou 
o empresário a investir na cidade, 
Alvimar disse que São Desidério é 
um município promissor, economi-
camente muito importante para a 
região Oeste. “Acredito ser a tercei-
ra cidade com a economia mais pu-
jante, portanto fizemos questão de 
inaugurar a nossa loja aqui, porque o 
município merece”, destacou.

O empresário comentou ainda, que 
a crise deve ser encarada como uma 
oportunidade. “Em matemática e 
economia não tem segredo, a princi-
pal ferramenta é planejamento. Não 
é só a crise que prejudica o comér-
cio, mas também a sazonalidade do 
próprio mercado que faz com que as 
coisas muitas vezes se compliquem”.

Conforme o gerente comercial da 
rede, Ramon Alcântara, a beleza da 
loja encanta pela sua estrutura mo-
derna, design de interiores diferen-
ciado. “É uma moderna loja e mais 
sustentável e bonita da rede, pensa-
mos em cada detalhe desta constru-
ção. E pensamos também em fazer 
o melhor para essa comunidade. A 
cidade de São Desidério merece uma 
loja desse porte”, afirmou.

Participaram do evento, vários em-
presários, convidados, familiares e o 
presidente da Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Barreiras (CDL), Carlos 
Henrique. A fita inaugural foi cor-
tada pelo empresário Alvimar Lobo 
Alvim.

A benção foi feita pelo pároco da 
igreja matriz de São Desidério, o pa-
dre Pedro Filipe.

A nova loja de São Desidério chega trazendo opção diferenciada para 
atender as diversas demandas da população

FOTOS: JAYME MODESTO

INFORME PUBLICITÁRIO

A moderna loja tem 370 metros quadrados de área construída

A fita inaugural foi cortada pelo empresário Alvimar Lobo Alvim
A benção foi feita pelo pároco da igreja matriz de São Desidério, 
o padre Pedro Filipe
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CAPA

Cheilla Gobi
COM INFORMAÇÕES CORREIO

O 
maior parque de energia 
solar fotovoltaico do Bra-
sil foi inaugurado no mu-

nicípio de Bom Jesus da Lapa, 
Oeste da Bahia. Composto por 
duas usinas, o parque tem 
capacidade de gerar anual-
mente cerca de 340 Gigawatt-
-hora (GWh), o suficiente para 
atender mais de 166 mil lares 
brasileiros em um período de 
12 meses. 

A mais recente conquista, 
com capacidade instalada to-
tal de 158 MW foi inaugurada 
pela Enel Green Power, no 
dia 28 de setembro e contou 
com a presença do governa-
dor do estado, Rui Costa, o 
prefeito do município, Eures 
Ribeiro, além de executivos 
da Enel. Foram inauguradas 
oficialmente pela italiana 
Enel Green Power, as usinas 
Bom Jesus da Lapa (80 MW) 
e Lapa (78 MW), localizadas 
no município que dá nome 
as unidades.  O Parque Solar 
Lapa começou a operar no 
mês de junho e já atingiu sua 
capacidade plena de geração 
de energia, transformando a 
região em que nada se planta-
va em uma grande fazenda de 
placas solares. 

A energia produzida no 
complexo de Bom Jesus da 
Lapa será injetada direta-
mente na rede elétrica, au-
xiliando os estados que mais 
sofrem com a falta de chu-
vas. Conforme o presidente 
da Enel no Brasil, Carlo Zor-
zol, em Bom Jesus da Lapa 

tem um sol com qualidade 
de intensidade, segundo ele, 
um dos melhores recursos do 
mundo. “Encontramos tam-
bém uma terra que não tem 
uma vocação agrícola forte, o 
que evita a competição com 
este setor e também esta-
mos em um município onde 
os caminhos ficam próximos 
das linhas de transmissão, o 
que permite um escoamento 
melhor desta energia. Estas 
foram as razões fundamen-
tais para a escolha do lugar”, 
evidenciou Zorzol.

O prefeito de Bom Jesus da 
Lapa, Eures Ribeiro, come-
mora a descoberta da região 
pelos grandes investidores. 
Até a chegada do parque da 
Enel, a economia local era 
baseada na produção de ba-
nana – o município é o maior 
produtor da fruta no Brasil 
– e no comércio voltado aos 
fiéis. O entorno da gruta que 
abriga o santuário da cidade 
e atrai milhares de romeiros 
é lotado de hotéis, lojas e 
barracas de lembrancinhas, 
como chaveiros, camisetas e 
outros objetos.

De acordo com o governa-
dor, as fontes renováveis vão 
trazer, ainda, oportunidades 
de emprego e desenvolvimen-
to para a população da região, 
já que a economia local, no 
entanto, não é suficiente 
para absorver a mão de obra 
da cidade. Para o governador, 
é a realização de um sonho, 
um planejamento feito há 
anos, onde se vislumbrou o 
potencial da energia alterna-
tiva, sustentável no Estado da 

Bahia. “Significa uma possi-
bilidade de forte desenvolvi-
mento, renda e oportunida-
des de emprego para a região 
do semiárido baiano, um be-
nefício para um contingente 
enorme de pessoas, que em 
função da dificuldade de pro-
duzir pela agricultura, não via 
a possibilidade de emprego.”

Conforme informações apu-
radas, quase dois terços dos 
moradores têm idade entre 
15 e 59 anos e sofrem com o 
desemprego e a falta de quali-
ficação. Esse foi um dos temas 
trabalhados com a Enel como 
compensação social pelo em-
preendimento. Quase todas as 
comunidades vivem do Bolsa 
Família e da agricultura de 
subsistência. Mas, por causa 
da falta de chuva, as planta-
ções nem sempre sobrevivem. 
“O sol sempre foi sinônimo de 
pobreza, que afastava a popu-
lação da cidade para os gran-
des centros. Hoje é sinônimo 
de riqueza e de desenvolvi-
mento”, afirma Eures.

Lapa está localizada em 
uma área com altos níveis 
de radiação solar. O projeto 
apresenta um design econo-
micamente eficiente, com 
novas soluções de rastreado-
res e unidades de conversão 
que agilizam a construção e 
comissionamento dos painéis 
solares das plantas, otimi-
zando a produção. Além dis-
so, uma nova estratégia de 
comissionamento foi imple-
mentada, baseada em forte 
sinergia com as empresas de 
construção em campo e num 
suporte remoto, permitindo 

a redução de 70% no tempo 
médio necessário para colo-
car a planta em operação.

O parque solar Lapa foi 
concedido ao Grupo Enel em 
agosto de 2015 no “Leilão de 
Reserva”, junto com os proje-
tos de energia solar Horizonte 
de 103 MW e Nova Olinda de 
292 MW. Durante a constru-
ção de Lapa, a Enel desen-
volveu diversas iniciativas, 
como cursos de capacitação 
de eletricistas, para benefi-
ciar o desenvolvimento social 
das áreas próximas à usina, 
em linha com a abordagem de 
Criação de Valor Compartilha-
do (CSV). Na época das obras, 
foram gerados 1,2 mil postos 
de trabalho, 44% deste mon-
tante foi ocupado pela mão de 
obra local.

Pelas contas do prefeito, há 
cerca de dez empresas com 
projetos na cidade para come-
çar logo. A energia Solar vem 
atraindo muitos investidores 
para o município. “Nossa ex-
pectativa é que a arrecadação 
de ICMS (por causa da venda 
de energia) aumente 300% 
em cinco anos.” Além da inso-
lação, a atração dos investido-
res também tem contado com 
um incentivo da prefeitura, 
que reduziu o Imposto sobre 
Serviços (ISS) do projeto.

MAIS UMA EMPRESA IRÁ 
SE INSTALAR EM BOM 
JESUS DA LAPA
Bom Jesus da Lapa tem sido 

reconhecida Brasil afora pelo 
seu enorme potencial na pro-
dução de energia solar. O for-
te calor tem sido o fator prin-

cipal para que a capacidade 
de gerar energias renováveis e 
sustentáveis aconteça e atraia 
investidores para a instalação 
de empresas no município. 

No dia 03 de outubro, um 
novo projeto da Atlas Energy, 
empresa com fundo de inves-
timento britânico, foi apre-
sentado para a população. O 
intuito é a construção de um 
novo parque solar fotovol-
taico, podendo assim gerar 
novos empregos. A reunião 
serviu para que fossem apre-
sentados os programas que 
a empresa possui, podendo 
atender segmentos ambien-
tais, administrativos e de co-
municação.

A geração de novos em-
pregos para a cidade foi um 
fator importante para que a 
Secretaria de Meio Ambiente 
pudesse trabalhar em prol das 
licenças ambientais para sua 
instalação em Bom Jesus da 
Lapa.

Em entrevista exclusiva a 
equipe de reportagem do Jor-
nal Gazeta do Oeste, o prefei-
to Eures Ribeiro destacou que 
além de geração de novos em-
pregos, mais 30 empresas do 
segmento podem chegar ao 
município para aproveitar as 
incidências do sol na venda de 
energia sustentável. “Estamos 
com três empresas internacio-
nais instaladas em Bom Jesus 
da Lapa, e mais 30 para serem 
instaladas. O nosso município 
se transformou na “capital do 
sol”, o sol que significava po-
breza, agora se transformou 
em riqueza. Com as três em-
presas já foram gerados em 

média 1.200 empregos. E com 
as outras empresas a serem 
instaladas teremos algo em 
torno de 12 mil empregos”, 
comemora Eures. 

De acordo com o prefeito, o 
município terá um dos maio-
res ICMS do Oeste baiano. 
“Já tínhamos uma veia forte, 
- o turismo religioso, com a 3ª 
maior romaria do Brasil, outra 
veia forte é a produção de fru-
tas, com o projeto Formoso, 
que nos dá o título de maior 
produtor de banana do país, e 
agora, o município está como 
maior produtor de energia so-
lar do Brasil. Tudo isso faz com 
que novos empreendimentos 
venham se instalar no muni-
cípio”, disse o prefeito des-
tacando que em breve novas 
empresas de outros segmen-
tos também irão se instalar no 
município, entre elas, Eures 
citou uma empresa de doces, 
um novo hotel, o novo aero-
porto, as lojas Americanas, 
Atacadão, e até mesmo uma 
faculdade de medicina priva-
da. “Isso faz da Lapa uma ci-
dade competitiva, uma cidade 
prospera uma cidade que vai 
entrar no jargão de um novo 
víeis de crescimento. Estamos 
animados com essa nova fase 
de desenvolvimento para Bom 
Jesus da Lapa, e isso foi o que 
a população sempre sonhou”, 
disse Eures. 

O prazo dado para o início da 
instalação da Atlas na cidade, 
segundo a direção da empre-
sa, é para mês de novembro e 
as vagas para recrutamento e 
seleção estão sendo preenchi-
das pelo Sine Bahia.

Um total de U$S 175 milhões foram investidos na implementação do sistema, que é direcionada para 
o abastecimento do sistema nacional. O empreendimento da italiana Enel usa mais de 500 mil painéis

FOTOS: SECOM

Maior parque de energia solar do país 
foi inaugurado em Bom Jesus da lapa

O governador da Bahia Rui Costa participou da inauguração O prefeito de Bom Jesus da Lapa, Eures Ribeiro, comemora a 
descoberta da região 

Um novo projeto da Atlas Energy, empresa com fundo de 
investimento britânico, foi apresentado para a população
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Vereador Abrahão Manoel de Magalhães

RIACHÃO DAS NEVES

FOTOS: JAYME MODESTO

Presidente da Câmara, destaca trabalho 
e diz que Câmara de Riachão é atuante

Jayme modesto

O 
presidente da Câmara de Ve-
readores de Riachão das Neves 
Antônio Rodrigues, destacou 

como positivo as ações de cada par-
lamentar que compõe o Legislativo 
Municipal, nestes primeiros 10 me-
ses dos trabalhos legislativos.

O presidente diz estar satisfeito 
com as ações de cada vereador. “Vejo 
uma Câmara muito atuante, todos 
os vereadores procurando buscar 
recursos e emendas parlamentares 
com seus respectivos deputados e 
senadores para o desenvolvimento 
do nosso município. Isso é de suma 
importância para toda nossa popu-
lação”, enfatizou Antonio Rodrigues.

Outro ponto importante destacado 
pelo presidente, é o bom entendi-
mento entre os edis da Casa de Leis 
“Buscamos sempre discutir e entrar 
em um bom entendimento, todos os 
vereadores respeitam as opiniões in-
dividuais e a ética entre eles, sempre 
prevalece, e isso faz com que o tra-
balho da mesa diretora, seja melhor 
ainda e assim, podemos atender a 
grande demanda de cada vereador, 
que busca sempre sanar os pedidos 
da nossa população”, destacou o 
presidente.

THIAGO CHRISÓSTOMO, 
VEREADOR JOVEM E 
DETERMINADO

Thiago Chrisóstomo do PHS é o 
mais jovem vereador do legislativo 
de Riachão das Neves, mas movido 
por muito entusiasmo e boas idéias 
na cabeça. O parlamentar, na verda-
de, tem um bom embasamento no 
legislativo e vem tendo uma ótima 
participação nos trabalhos da Casa. 

Exercendo o seu primeiro mandato 
e defendendo a bandeira do partido 
PHS, no qual é o presidente, Thiago 
tem como foco principal na sua atua-
ção, a saúde e o social.

Considera como importantes nes-
tes 10 meses de legislatura várias 
indicações, entre elas duas que fo-
ram reivindicações ao governo do 
Estado cobrando a extensão de rede 
para abastecimento de água para os 
povoados de Saco de Pedra e Barri-
guda, obras que já tem a ordem de 
serviço e será executada ainda no 
mês de novembro.    

O vereador garante trabalhar em 
favor da juventude, do desenvolvi-
mento social e em busca de oportu-
nidades de criação de empregos.  

Thiago afirma que a população 
está mais atenta para a realidade.  “A 

reposta das urnas tem demonstrado 
esse novo comportamento do eleitor, 
apesar de jovem eu me sinto prepa-
rado para essa missão”, disse.

ABRAHÃO MANOEL DE 
MAGALHÃES: LONGEVIDADE E 
EXPERIÊNCIA NA POLÍTICA

Dos 11 vereadores que compõem 
o legislativo de Riachão das Neves, 
nenhum deles tem tanto mandato, 
quando o veterano Abrahão Manoel 
de Magalhães do PSL. 

Exercendo o seu sexto mandato 
consecutivo, o vereador já ocupou a 
presidência da Casa de 2005 a 2006, 
foi secretário da mesa de 2003 a 
2004 e é o autor do projeto de con-
fecção da Bandeira do Município, 
para ele um dos mais importantes 
nesta longa trajetória.

Focado nas causas sociais, Abrah-
ão tem tido uma atuação exemplar 
no legislativo municipal, autor de 
vários projetos, indicações e outros 
expedientes, o edis é um exemplo de 

coerência e ética no parlamento ria-
choense. Sua principal meta é estar 
ao lado do povo. 

“Sempre digo que a cada diploma-
ção ainda sinto um friozinho na bar-
riga, mas isso representa o compro-
misso que aumenta com a população 
e o respeito. Como vereador, apre-
sentei muitos projetos e indicações 
na Câmara, não pela quantidade de 
mandatos, mas porque estou indo 
até as pessoas, faço sempre visitas 
com intuito em conhecer seus an-
seios, para depois tornar tudo isso 
em projeto de lei”, afirmou Abrahão.

Para o sexto mandato, o veterano 
vereador promete mais trabalho jun-
to à população e diz que a receita é. 
“A receita é muito simples, - traba-
lho, dedicação, credibilidade, res-
ponsabilidade e amor ao que faço. 
Longevidade na política é fácil quan-
do se tem compromisso e compro-
metimento”, frisou o vereador. 

VEREADORA MARIA DO 
SOCORRO: EXPERIÊNCIA E 
EQUILÍBRIO

Exercendo o seu quarto mandato, 
a vereadora Maria do Socorro Carva-
lho Bonfim, do PMDB diz que esses 
13 anos de vereança foram marcados 
por muito trabalho na busca de solu-
ções para problemas da comunidade 
e a fiscalização na aplicação dos re-
cursos públicos.

Através de projetos e indicações, 
a vereadora registrou os pedidos da 
comunidade, dando visibilidade para 
problemas de diversas localidades 
do município de Riachão das Neves, 
dessa forma, buscando solucionar as 
principais demandas da população.

Maria do Socorro ocupou a pre-
sidência da Câmara no período de 
2009 a 2010, atualmente é a vice-
-presidente da Câmara de Riachão.

Para a vereadora, o trabalho não é 

só na sessão ou no gabinete. Segun-
do ela é importante que cada verea-
dor faça seu cronograma de visitas 
aos bairros, para ouvir e fiscalizar 
questões de interesse da população 
para cobrar providências, tanto do 
Executivo, quanto de outros órgãos 
públicos. Socorro explica que fez 
questão de verificar as situações re-
latadas pelos moradores. 

“Neste período tenho recebido um 
grande número de reclamações so-
bre a situação de ruas, estradas, es-
colas, saúde e outras demandas da 
população da sede e zona rural. Mui-
tas vezes fiquei chateada ao cons-
tatar que problemas que poderiam 
ser solucionados de forma muito 
simples demoraram muito para ser 
solucionados”, comenta a vereadora.

Antônio Rodrigues diz estar satisfeito com as ações de cada vereador

Câmara Municipal de Riachão das Neves - BA

Presidente da Câmara de Vereadores de Riachão das Neves Antônio Rodrigues
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WANDERLEY

Escola Municipal foi responsável por encantar a 
cidade com a realização da Conferência das Flores

Troca de informações e experiências aproximam câmaras municipais

Geremias masCarenhas

Todas as estações têm os seus 
encantos, mas, a primavera é a 
mais bela de todas as estações, 

ela chega esfuziante, tirando o cinza 
do outono e salpicando a natureza 
de verde, amarelo, vermelho, rosa, e 
de tantos outros tons que a aquarela 
não é capaz de reproduzir. Os animais 
saem das tocas, o sono hiberno cessa, 
e o sol cintilante acorda a vida natu-
ral.

Em Wanderley, a chegada da prima-
vera foi recebida com música, dança, 
dramatizações, sorrisos, diversão, e 
com o encanto que só a infância tra-
duz, num evento surpreendente. A 
Escola Municipal João Inácio de Oli-
veira foi a responsável por encantar 
a cidade com a realização da Confe-
rência das Flores, o evento tem obtido 
tanto êxito, que esse ano está em sua 
3ª edição.

A grandeza da Conferência das 
Flores jamais poderia ter sido escon-
dida, até mesmo pelos piores críticos, 
o ginásio de esportes estava repleto, 
e a decoração inspirava as melhores 
sensações; uma centopeia gigante 
feita de balões coloridos envolvia o 
espaço central das apresentações. A 
voz feminina da cerimonialista Cleide 
Lopes exalava ternura e carinho, típi-
co das mulheres.

A prefeita Fernanda Sá-Teles esteve 
presente, como tem feito em todos os 
eventos da prefeitura. Fernanda tem 
um ingrediente diferente na forma de 
gerir, gosta do serviço público. Isso 
faz toda a diferença. Era evidente em 
sua voz, que ela não conseguia con-
ter a emoção, de ver todas aquelas 
crianças fantasiadas de joaninhas, 
abelhinhas, flores e bichos com fan-

Jayme modesto

No dia 20 de outubro, a Câmara 
Municipal de Muquém do São 
Francisco, recepcionou os ve-

readores do legislativo brejolanden-
se, que foram conhecer a estrutura 
física e organizacional do Poder Le-
gislativo da cidade vizinha. 

Estiveram na casa legislativa de 
Muquém, além do presidente da Câ-
mara de Brejolândia José Alves de 
Castro, conhecido por Zé Goiás, os 
vereadores Lídio, Ilda, João da Rosa, 
Ramon, Dennes e a vereadora Eva, 
também os prefeitos Márcio Mariano 
de Muquém e Gilmar Ribeiro de Bre-
jolândia. Marcaram presença tam-
bém, o secretário de Saúde de Bre-
jolândia, Charles e a coordenadora 
do CRAS Juciane Castro.

O presidente da câmara de Bre-
jolândia, Zé Goiás agradeceu os 
vereadores de Muquém pela recep-
tividade, falou sobre a importância 
desses encontros entre as Câmaras e 
do grande aprendizado que a parce-
ria proporcionou, - conhecer a estru-

tasias tão bem produzidas. As pala-
vras da prefeita expressaram bem, o 
que a gestão, “Construindo Uma Nova 
História” tem feito, CUIDAR! E princi-
palmente a educação infantil tem 
recebido atenção especial por parte 
da gestão, pois como disse a própria 
Fernanda: “cuidar das crianças é so-
bretudo, cuidar do próprio futuro!”

O secretário de Educação Rafael 
Saldanha; notadamente, Rafael vem 
desenvolvendo um excelente traba-
lho à frente da Secretaria. Aliás, equi-
pe esta, que tem conferido a Wander-
ley os melhores índices da educação 

tura funcional do Poder Legislativo 
Municipal da Câmara de Muquém do 
São Francisco. 

Os parlamentares brejolandenses, 
ainda foram recebidos pela presi-
dente da Câmara Municipal, Maria 

não só no Oeste, mas no ranking do 
Estado da Bahia, quando comparado 
a outros municípios de maior porte.

A equipe da Escola Municipal João 
Inácio de Oliveira, realizou um grande 
evento. O semblante da Diretora Sueli 
Coimbra era de preocupação, preo-
cupação em realizar e coordenar um 
trabalho sério e organizado, só des-
cansa, depois que encerra. Só pode 
se deliciar olhando as fotos, por que 
no “ao vivo”, é o corre-corre, é olhos 
atentos, é fôlego curto, tudo para dar 
o melhor espetáculo ao público. Pois 
o mais importante não é quem lidera, 

Martins, onde na sala da presidência 
trocaram conteúdos e conversaram 
sobre os mais variados assuntos 
do mundo político. Trocaram ideias 
especialmente em relação ao inter-
cambio entre os poderes legislativos 

é o público!
Mas, aquela típica preocupação 

de mãe, de líder, preocupação que 
só sente quem está a frente de algo; 
e liderar uma equipe tão grande, que 
trabalha com uma matéria prima 
tão preciosa que é a criança, valeu a 
pena! Muito a pena! Por que tudo es-
tava impecável.

Cada folha de E.V.A cortada, valeu 
a pena, cada hora extra de trabalho, 
valeu a pena, cada ponto de costura 
dado, valeu a pena, cada coreografia, 
cada furo de agulha, cada balão cheio 
de ar, valeu muito a pena! Todos vo-

das regiões administrativas dos dois 
municípios.

Esse intercâmbio teve como obje-
tivo a troca de experiência e infor-
mações entre os legislativos destas 
cidades. Maria Martins falou o quan-

cês, professores, auxiliares, coorde-
nadores e equipe de apoio, estão de 
parabéns!

As crianças nos tocaram com tanta 
beleza, e aquele multicolorido des-
pertou em todos, a emoção, a sensibi-
lidade, e a fascinação que só a diver-
sidade traz.

A primavera chegou, fazendo as árvo-
res brotarem com brotos novos que da-
rão frutos! Que ela faça nascer em nós 
também, o respeito ao próximo, o amor, 
a tolerância, e o reconhecimento que o 
outro merece, tão importante para con-
tinuar seguindo na direção certa.

to é importante à visita a outros mu-
nicípios, pois é através dessas trocas 
de experiências que se adquiri novos 
conhecimentos.

Durante o encontro, o presidente 
da câmara de Brejolândia aproveitou 
para consultar a colega Maria Martins 
sobre o posicionamento da Câmara de 
Vereadores de Muquém quanto aos 
debates que envolvem assuntos de in-
teresse coletivo, como orçamento, leis 
e a aplicação do Plano Municipal de 
Educação que, assim como em diver-
sos outros municípios, tem gerado po-
lêmica, sobretudo, no que diz respeito 
a superação e a erradicação de todas 
as desigualdades, em especial as edu-
cacionais, com ênfase na promoção 
dos princípios do respeito aos direitos 
humanos, à diversidade étnico-racial, 
regional e social.

De acordo com os vereadores, o in-
tercâmbio de ideias entre os municí-
pios e, especialmente, entre os legis-
lativos deve ser mais frequente. Os 
dois presidentes aproveitaram para 
anunciar que nos próximos meses vi-
sitarão outros municípios da região. 

BREJOLÂNDIA

A prefeita de Wanderley, Fernanda Sá-Teles esteve presente na Conferência

Vereadores de Brejolândia visitam Câmara de Muquém do São Francisco

Câmara de Muquém do São Francisco recepcionou os vereadores do legislativo brejolandense

REPRODUÇÃO
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BARREIRAS

A divulgação foi feita durante o Festival Primavera

Bispo Dom Luiz Flávio Cáppio é 
homenageado com o troféu Pequi de Ouro 

da redação JGo
INFORMAÇÕES DIOCESE DE BARREIRAS

Nesta 6ª edição do Troféu “Pequi 
de Ouro”, realizado todos os anos 
no município de Barreiras, no 

Oeste baiano, o grande homenageado 
foi o Bispo da Diocese de Barra, Dom 
Luiz Flávio Cáppio pela sua eterna 
luta em defesa do Rio São Francisco.

O evento realizado no dia 06/10, na 
Praça do Memorial Dom Ricardo – Vila 
Dulce, tem como objetivo reconhecer, 
fortalecer, mobilizar e potencializar as 
ações e movimentos de preservação 
do cerrado baiano.

Ao receber o prêmio, com sua voz 
suave encantando a plateia que fi-

cou paralisada e silenciosa, disse 
algumas frases que viralizaram nas 
redes sociais “Ouço falar que o Rio 
São Francisco, está na UTI, mais o 
Rio não está na UTI, pois se tivesse, 
estaria sendo tratado. Ele está é na 
fila do SUS, e não sabe quando co-
meçará o tratamento” Trecho do pro-
nunciamento do maior defensor do 
Velho Chico, Dom Luiz.

Durante o evento houve apresenta-
ções culturais e música ao vivo. Essas 
apresentações juntamente com as 
músicas, mostraram justamente essa 
questão do cuidado com o Cerrado, 
do cuidado com os rios e dos proble-
mas que são enfrentados pelos ribei-
rinhos e pela geração geraizeira.

O evento Pequi de Ouro é realizado 
pela Agência 10envolvimento, que 
atua como braço da Pastoral Social 
Diocesana de Barreiras. Comemo-
rando 13 anos de luta socioambien-
tal, a 10envolvimento promoveu 
mais uma homenagem aos verda-
deiros guardiões da biodiversidade, 
das águas e da cultura tradicional do 
bioma Cerrado!

Antes da abertura do evento, foi 
realizada uma Missa na Igreja São 
Bento – Memorial Dom Ricardo. A 
Missa foi presidida pelo Dom Frei 
Luís e concelebrada pelo Pe. Rober-
valto Soares.

Ao final do evento, foi servida a fa-
mosa galinhada com pequi e arroz.

O evento tem como objetivo reconhecer, fortalecer, mobilizar e potencializar as ações e 
movimentos de preservação do cerrado baiano

DIOCESE DE BARREIRAS

DIRCOM

Carnaval de Barreiras: veja o que já 
está definido para os dias de festa
Cheilla Gobi
COM INFORMAÇÕES DIRCOM

Oficialmente, o carnaval de Bar-
reiras, - “Barreiras Folia”, ocorre 
entre os dias 09 a 13 de feverei-

ro. Dentre as informações elencadas 
estão as atrações que se apresentam 
nos trios sem cordas. A divulgação 
foi feita durante o Festival Primave-
ra e passou a ganhar destaque nas 
redes sociais, evidenciando que as 
atrações anunciadas pela Prefeitura 
caíram no gosto popular. 

O prefeito Zito Barbosa garante 
que está preparando o maior carna-
val que Barreiras já realizou, com es-
trutura, novidades, grandes atrações 
e três pontos carnavalescos. “Esta-
mos preparando um mega evento, 
um grande carnaval 2018. Vamos re-
ceber os turistas, visitantes e todos 
os foliões que forem para avenida, 
ou optarem se divertir no carnaval 
cultural, além é claro, do carnaval 
durante o dia nas margens do rio de 
Ondas, no Balneário dos Três Bocas. 

Tudo está sendo preparado para que 
possamos realizar o maior carnaval 
do interior da Bahia”, disse Zito.

Daniela Mercury, Margareth Me-
nezes, Babado Novo, Araketu, Ar-
mandinho, Tuca Fernandes, Aline 
Rosa, Zé Paulo, Jammil e Bandana 
já fazem parte da grade de atrações 
anunciadas. 

A comissão organizadora do even-
to garante está trabalhando com um 
planejamento que obedece a crité-
rios como infraestrutura, seguran-
ça e divulgação. Neste último item, 
como estratégia de atrair turistas e 
público, o Barreiras Folia 2018 será 
lançado também em Salvador e se-
rão realizadas ações de comunica-

ção em Brasília, Goiânia e Palmas.
A festa ficará concentrada em três 

pontos principais, o Circuito Aguinal-
do Pereira, o Circuito Zé de Hermes, 
no Centro Histórico, e o Circuito Rio 
de Ondas, no Balneário Três Bocas. 

Segundo o prefeito, os turistas po-
derão optar pela avenida, ou se di-
vertir no carnaval cultural, além do 
carnaval durante o dia, nas margens 
do Rio de Ondas, um dos principais 
cartões postais da cidade. “Tudo 
está sendo preparado para que pos-
samos realizar o maior carnaval do 
interior da Bahia”, diz o prefeito Zito 
Barbosa.

Para os foliões que optarem pelo 
Circuito Aguinaldo Pereira, além das 
dez atrações, o público contará tam-
bém com a participação dos blocos 
carnavalescos que retomam a ave-
nida com força total. Já o circuito Zé 
de Hermes no Centro Histórico terá 
como atração principal Armandinho 
e diversos blocos tradicionais e cul-
turais do carnaval de Barreiras.

O representante dos blocos de car-

naval, Virgulino de Lima, conhecido 
como Gulla enfocou a importância 
do planejamento e a construção de 
um grande evento com a participa-
ção de todos os envolvidos. “Pela pri-
meira vez Barreiras está planejando 
o carnaval. Vou completar 30 anos 
de bloco na rua, e fico imensamen-
te feliz de participar desse planeja-
mento, dessa divulgação antecipada 
das atrações e investimento nessa 
festa popular, que atrai milhares de 
pessoas”, disse Gulla.

Mário Sérgio que representa os 
foliões do carnaval cultural e blocos 
que desfilam pelo circuito Zé de Her-
mes no Centro Histórico reforçou que 
a revitalização do carnaval de rua é 
essencial. “Barreiras é carnaval, é 
alegria, é arte e folia. Estamos ex-
tasiados com a preocupação da ges-
tão na realização do Barreiras Folia 
2018, e juntos estaremos realizando 
um carnaval cultural com a presença 
de bonecões e homenageando gran-
des personagens do nosso carnaval”, 
finalizou Mário.

Prefeitura divulga atrações para o Barreiras Folia 2018 e alcança repercussão nas redes sociais
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Outubro Rosa: Previna-se 
contra o câncer de mama!

Após reivindicação, município recebe parcelas 
atrasadas do Fundo de Assistência Social 

Cheilla Gobi
COM INFORMAÇÕES DIRCOM 

Outubro é o mês de conscienti-
zação e prevenção do câncer 
de mama. O movimento popu-

lar internacionalmente conhecido 
como Outubro Rosa é comemorado 
em todo o mundo. O nome remete à 
cor do laço rosa que simboliza, mun-
dialmente, a luta contra o câncer de 
mama e estimula a participação da 
população, empresas e entidades. 
Este movimento começou nos Es-
tados Unidos, onde vários Estados 
tinham ações isoladas, referentes ao 
câncer de mama e ou mamografia no 
mês de outubro, posteriormente com 

almeriCe rodriGues 

A 
regularização dos repasses do 
Governo Federal para o Fundo 
Municipal de Assistência Social 

foi iniciada depois que a primeira-
-dama e Secretária Municipal de As-
sistência Social de Formosa do Rio 
Preto, Ronúbia Setúbal, esteve em 
Brasília.

No encontro com o Secretário 
Nacional Adjunto de Assistência 
Social, Antônio José Henriques, no 
dia 3 de outubro, Ronúbia pleiteou 
o pagamento dos atrasados referen-
tes a 17 parcelas da Proteção Social 
Especial/Creas e 19 parcelas do IG-
D-SUAS. Destes, foram recebidos 4 
parcelas da Proteção Social Especial 
e 6 parcelas do IGD-SUAS na última 
semana, confirmando o compro-
misso firmado por Henriques com a 
Secretária Municipal de Assistência 
Social de repassar parte dos valores 
atrasados imediatamente e o restan-

a aprovação do Congresso America-
no o mês de Outubro se tornou o mês 
nacional (americano) de prevenção 
do câncer de mama. A campanha ga-
nhou força no mundo inteiro.

Neste mês todas as mulheres en-
tre 40 a 69 anos de idade são estimu-
ladas a fazer o exame mamográfico. 
Se você não está nessa faixa etária, 
informe suas amigas, familiares e 
conhecidos para conscientizar essa 
prática simples e que salva milhares 
de vidas!

Para alertar as mulheres sobre a 
importância do exame, a Prefeitura 
de Barreiras, através da secretária 
de Saúde organizou uma caminhada 
pelas ruas da cidade e reuniu cen-

te em etapas subsequentes.
Ao total, o Fundo Nacional de As-

sistência Social (FNAS) transferiu de 
uma só vez R$ 47.422,88 para o Fun-
do Municipal de Assistência Social 
de Formosa, referente às parcelas 
em atraso: uma conquista da gestão.

BARREIRAS

FORMOSA DO RIO PRETO

tenas de pessoas, logo no início do 
mês de prevenção. 

Além da secretária de Saúde, Ma-
risete Bastos, participaram da aber-
tura da campanha, o Prefeito Zito 
Barbosa, vereadores, profissionais 
da saúde, equipe da secretaria e so-
ciedade civil, todos embalados pela 
apresentação e animação da Recicla 
Banda com a participação especial 
dos usuários do Centro de Atenção 
Psicossocial – CAPS II.

Nesse mês de ativismo contra o 
câncer de mama, com o tema: De-
clare seu amor próprio, a secretaria 
está promovendo várias atividades 
para marcar a luta contra a doença, 
e chamar a atenção para a impor-

“O descaso com a Política de As-
sistência Social, de acordo com o 
que prevê o Sistema Único de As-
sistência Social, criou em Formosa 
um cenário em que se mantinha o 
assistencialismo – promovido com 
recursos próprios do município – 

tância dos exames de rotinas e o 
autoexame.

Símbolo mundial da campanha, 
laços rosa foram colocados nas prin-
cipais rotatórias da cidade com o ob-
jetivo de chamar a atenção para essa 
doença silenciosa. Segundo dados 
fornecidos pelo Centro de Atendi-
mento à Mulher, em 2016, foram rea-
lizadas 2.260 mamografias e, até se-
tembro desse ano, foram realizadas 
1.598. Nesse período, 29 pacientes 
foram diagnosticadas com câncer de 
mama e iniciaram o tratamento.

São realizados por mês 160 con-
sultas com o mastologista no Centro 
de Atendimento à Mulher – CAM e 
em média de 400 mamografias são 

sem investir nas políticas públicas 
de emancipação do cidadão e incen-
tivo à sua autonomia e empodera-
mento”, disse Ronúbia, enfatizando 
que tal situação está sendo reverti-
da. “Hoje estamos proporcionando 
programas e serviços, utilizando os 
recursos para oferecer oficinas e 
ações conforme a Política de Assis-
tência Social”, reforçou.

Alguns valores não eram repassa-
dos para o município desde fevereiro 
de 2016 devido a haver pouco inves-
timento nos programas e serviços 
da Assistência Social pelo gestor 
anterior. Assim, a conta do Fundo 
Municipal de Assistência Social 
mantinha-se com saldo elevado, re-
sultando na interrupção do envio de 
novas parcelas pelo Governo Federal 
para o município. Esses recursos, de 
uso específico, são destinados para 
o fortalecimento de vínculos familia-
res e comunitários e devido às ações 
da atual gestão nos serviços volta-

realizadas por mês na Unidade de 
Saúde Leonídia Ayres. Um dos objeti-
vos da campanha Outubro Rosa é de 
incrementar o atendimento de 540 
ultrassons das mamas entre os dias 
16 a 20 de outubro na Praça Landul-
fo Alves através da unidade móvel.

“Estamos todos envolvidos nessa 
campanha, declarar seu amor pró-
prio é incentivar às mulheres a se 
cuidarem, a realizarem os exames 
de rotina. O autoexame é de funda-
mental importância para o alerta 
contra essa doença, e durante todo 
esse mês todas as nossas unidades 
de saúde fará esse trabalho de cons-
cientização e alerta”, destacou Mari-
sete Bastos, Secretária de saúde.

dos para essa finalidade o dinheiro 
voltou a ser repassado. Uma mostra 
de que a Secretaria de Assistência 
Social está trabalhando de acordo 
com os princípios legais, prestando 
auxílios socioassistenciais às pes-
soas em vulnerabilidade e risco so-
cial para assegurar os direitos delas.

MUNICÍPIO PLEITEIA 
TAMBÉM CRAS VOLANTE E 
COFINANCIAMENTO PARA 
CONSTRUÇÃO DO CRAS E DO 
CREAS
Entre os objetivos da visita a Bra-

sília esteve também a solicitação 
da implantação em Formosa do Rio 
Preto do Cras Volante destinado a 
atender famílias que residem em lo-
cais de difícil acesso, em situação de 
risco e vulnerabilidade social.

Pleiteou-se ainda a parceria do Go-
verno Federal para a construção das 
sedes próprias do Cras e do Creas no 
município.

Para alertar as mulheres sobre a importância do exame, a Prefeitura de Barreiras, 
através da secretária de Saúde organizou uma caminhada pelas ruas da cidade

A regularização veio após reclamação da secretária da pasta Ronúbia Setúbal
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Topvel recebe pela sexta vez o 
prêmio “Concessionária Classe A”

Jayme modesto

A 
concessionária Topvel 
agora é hexa. Vencer 
uma vez, duas ou até 

mesmo três vezes um prêmio 
já é difícil, imagine quando 
uma empresa vence seis ve-
zes? A Topvel  concessionária 
Chevrolet alcançou a brilhan-
te marca de hexa campeã en-
tre as melhores Concessioná-
rias, da marca GM no Brasil.

Para alcançar o prêmio 
Franchise Meeting como 
Concessionária Classe A, 
a empresa passou por uma 
criteriosa avaliação das prin-
cipais operações que fazem 
parte dos negócios da GM.

Para o empresário Zuba 
Brandão, diretor da Topvel, 
a premiação “Classe A” é o 
resultado de um processo 
anual de avaliação complexa, 
realizado na rede de conces-
sionária Chevrolet. “Para ser 
uma concessionária Classe 
A, é necessário atender a 
critérios internacionais que 
compreendem desempenho 
de vendas, participação de 
mercado, investimento em 
treinamento, instalações, 
indicadores operacionais e, 
principalmente, satisfação 
dos clientes, fator este, que 
detém o maior peso na ava-
liação”, explica o empresário.

A entrega do prêmio foi 
prestigiada por vários exe-
cutivos da GM, como Ro-
berto Antunes gerente ope-
racional, Bruno Carmelo 
gerente de operações de 
distrito, Celso Ogassawara 
gerente de serviços ao clien-
te e Evaldo Antônio gerente 
regional Oeste, além de au-
toridades e empresários. O 
prefeito Zito Barbosa foi re-
presentado pelo secretário 
de Infraestrutura João Sá Tel-
les.  O evento contou também 
com clientes fieis a marca 
Chevrolet e à qualidade no 
atendimento.

O gerente operacional da 

região nordeste Roberto An-
tunes falou do orgulho de 
mais uma vez está em Bar-
reiras participando de um 
momento importante como 
esse, onde a Topvel recebe 
pela sexta vez o prêmio de 
Concessionária Classe A.

“A Topvel conquistou, a 
sexta certificação, e segue 
fazendo parte do seleto clube 
do presidente. É uma felici-
dade imensurável estar mais 
uma vez aqui na Topvel para 
a entrega de mais uma pre-
miação, fico orgulhoso tam-
bém pela equipe de colabo-
radores. Parabenizo a todos 
e espero voltar em 2018 para 
a entrega da 7ª certificação”, 
disse Antunes, destacando 
ainda que a distinção é con-
cedida a Concessionária que 
atinge a pontuação de padrão 

de qualidade.
O gerente Roberto Antunes 

entregou também 5 pins, uma 
comenda de reconhecimento 
a dedicação do colaborador 
que participou na conquista 
deste prêmio, os  escolhidos 
para representar os outros 
colaboradores foram: no se-
tor de seminovos – Giuliano, 
administração – Rosimeire, 
Vendas – Tiago, setor de ser-
viço – Mariza e no departa-
mento de peças – Paulo.

Como não poderia deixar 
de ser, um exemplo claro de 
reconhecimento e gratidão 
da Chevrolet, aqueles que 
contribuem com o cresci-
mento e sucesso da Topvel.

Nas imagens aparecem 
duas placas, uma já completa 
com os cinco prêmios e a nova 
placa com os sexto prêmio.

Mais um ano empresa alcança prêmio de categoria "A", mostrando 
comprometimento da equipe de colaboradores com o atendimento aos clientes


