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O projeto proporcionou um banho de luz no centro e nos bairros para 
transformar um Natal de luz e alegria em Barreiras PÁGINA 08

 Jayme Modesto

ENCONTRO MARCADO Todos os dias às 12h pela 
TV Câmara de Barreiras
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Chegamos ao final de 2017. Um ano de muitos desafios e novas experiências.  
Confesso que não foi fácil. Assumimos a gestão do município de Cristópolis em um 
ano difícil, em um ano de crise econômica em todo o país, em um ano de redução no 
repasse de recursos para os municípios, mas, passamos por ele com muita força e 
trabalho. Assim, podemos dizer que vencemos! 

Vencemos quando realizamos mais de 200 cirurgias e não deixamos faltarem 
médicos e dentistas nas unidades de saúde, nem remédios e exames aos que 
precisaram. 

Vencemos quando recuperamos quase 300 km de estradas vicinais, quando 
levamos água para a população que tinha sede, energia para quem estava no escuro 
e melhorias na vida do homem do campo. Vencemos quando mantivemos as ruas da 
cidade limpas e quando reformamos quadras e praças.

Vencemos quando iniciamos as obras de  construção de uma nova escola, quando 
reformamos e melhoramos as antigas, quando trouxemos mais esporte e cultura 
para os alunos e fomentamos melhores práticas na Educação.

Vencemos quando resgatamos a cultura e as festas tradicionais do município e 
alegramos a vida do nosso povo. Vencemos e isso nos enche de alegria. 

Agora é hora de festa, de confraternização! Na expectativa de um novo ano cheio 
de grandes realizações! Que neste Natal as famílias sintam o significado da palavra 
"AMOR".  É tempo de refazer planos, reconsiderar os equívocos e retomar o caminho 
para um município cada vez mais próspero e o povo cada vez mais feliz. 

Mais um ano se encerra, mais um ciclo se fecha e é tempo de fazer 
uma retrospectiva. É tempo de olhar para trás e rever os planos 
que foram traçados, o caminho que foi percorrido, as metas e os 
objetivos que foram alcançados.

É tempo também de olhar para frente, refazer planos, vislumbrar 
novos horizontes, e abrir o coração para sonhar. 

Nós do Jornal Gazeta do Oeste, agradecemos pela parceria e
pela oportunidade de fazer parte da sua história e por
contribuir para o seu sucesso. Esperamos que esta parceria 
continue ainda mais forte neste novo ano que se inicia. 

GAZETA DO OESTE
JORNAL

PUBLICIDADE LEGAL COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL

BARREIRAS: COR 
E BRILHO COM 
LUZES DE NATAL

Mensagem de Natal e Ano Novo 
à população de Cristópolis

Feliz Natal e um abençoado Ano Novo! Gilson Nascimento
PREFEITO DE CRISTÓPOLIS
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Suplente de vereador toma 
posse na Câmara de Cotegipe
No dia 01/12, o presiden-

te da Câmara de Vereadores 
de Cotegipe, no Oeste da 
Bahia, César de Souza Sil-
va, deu posse ao suplente 
de vereador, Antônio Feitoza 
do partido PSD, eleito com 
354 votos, pertencente a 
Coligação “PRA QUEM AMA 

COTEGIPE”, por um período 
de 01 de dezembro de 2017 
a 31 de dezembro de 2020, 
em detrimento do faleci-
mento do saudoso Raniere 
S. Mota. O vereador Antônio 
Feitoza prestou juramento e 
foi saudado e acolhido pelos 
demais vereadores da Casa. 

Presidente da UPB cancela 
encontro de luxo e anuncia 
evento 90% mais barato

A União dos Municípios 
da Bahia (UPB) não realiza-
rá em dezembro deste ano, 
o tradicional encontro com 
prefeitos baianos no luxuo-
so resort Vila Galé, em Gua-
rajuba, localizado no Litoral 
Norte da Bahia. O anúncio 
foi feito no dia 27/11 pelo 
presidente Eures Ribeiro. 
Segundo ele, o evento fica-

rá para março de 2018, com 
formato diferente e deve 
custar 10% do montante 
aplicado em 2016 e justifica 
que o momento não é favo-
rável. Ele adiantou que o en-
contro passará a acontecer 
em algum grande auditório, 
em Salvador, sem mais o as-
pecto recreativo que tinha 
no Resort Vila Galé.

Garantido recurso de R$ 750 
mil para pavimentação de ruas 

em Formosa do Rio Preto
Formosa do Rio Preto foi 

contemplado com recurso 
de aproximadamente R$ 750 
mil do Ministério das Cida-
des para pavimentação e 
drenagem de ruas do muni-
cípio, proveniente de emen-
da parlamentar da deputada 
federal Tia Eron. O prefeito 
Termosires Neto assinou o 
contrato de repasse na su-
perintendência da Caixa 
Econômica Federal em Bar-

reiras no dia 6 de novembro.  
Em 2017 foram 28 mil me-

tros quadrados em pavimen-
tação de ruas com recursos 
próprios, para o próximo ano, 
o prefeito Termosires Neto 
diz que a verba está garanti-
da para avançar na melhoria 
da infraestrutura da cidade. 
As próximas fases serão rea-
juste do projeto e licitação 
da obra que irá beneficiar 
centenas de famílias.

CCJ do Senado aprova PEC que 
amplia fundo dos municípios
A Comissão de Consti-

tuição, Justiça e Cidadania 
(CCJ) do Senado aprovou 
no dia 29/11, a Proposta de 
Emenda à Constituição – PEC 
29/2017, que acrescenta 1% 
a mais ao Fundo de Partici-
pação dos Municípios (FPM) 
a ser entregue no primeiro 
decêndio do mês de setem-
bro de cada ano. A decisão foi 
pressionada pelo movimento 
de prefeitos iniciado na Bah-
ia, em outubro, e que reuniu 
mais de 3 mil gestores em 
Brasília na última semana.

A votação na CCJ foi acom-
panhada pelo presidente da 
UPB, ele que é prefeito de 

Bom Jesus da Lapa, Eures Ri-
beiro, representando os pre-
feitos baianos que iniciaram 
as mobilizações no estado.

A matéria prevê a alteração 
do artigo 159 da Constituição 
Federal para disciplinar a distri-
buição de recursos pela União 
ao FPM, elevando de 49% para 
50% o produto da arrecada-
ção do Imposto de Renda (IR) 
e IPI – Imposto sobre Produtos 
Industrializados distribuído re-
passados ao fundo.

A PEC pretende garantir o 
repasse já no próximo ano, 
com os cortes no Orçamento 
da União para ações nos mu-
nicípios em 2018.

Prefeito de Barreiras assina 
ordem de serviço para reforma 

de 32 escolas
O Prefeito de Barreiras, Zito 

Barbosa, através do Programa 
Educa Barreiras que compõe 
o Projeto Desenvolve Barrei-
ras, assinou no dia 20, a or-
dem de serviço para a reforma 
de 32 escolas da rede pública 
municipal. O Ato Adminis-
trativo aconteceu no Centro 
Educacional Luiz Viana Filho, 

no bairro Vila Brasil, que será 
totalmente reformada.

Segundo o Prefeito de Bar-
reiras, as obras estão plane-
jadas para serem concluídas 
em 50 dias, o que irá pro-
porcionar aproximadamente 
400 novos empregos, haja 
vista que as obras precisam 
andar em ritmo acelerado.

Bahia tem sete destaques 
agrícolas no PIB per capita 

do Brasil
Produtores rurais do Oeste 

da Bahia ajudaram a colocar 
sete municípios do Estado en-
tre as 100 maiores economias 
agrícolas do Brasil. São Desi-
dério, em primeiro; e Formosa 
do Rio Preto, em segundo lu-
gar, lideram o ranking, que tem 
ainda Barreiras, em 11º; Cor-
rentina, em 17º; Luís Eduardo 
Magalhães, em 20º; Riachão 

das Neves, em 44º; e Rio Real, 
em 65º.

O município de São Desidé-
rio há alguns anos vem osci-
lando entre primeiro e segun-
do. Este ano ficou em primeiro. 
Em termos de produção ele 
também se destaca em PIB per 
capita, o que significa que o 
resultado da produção agrícola 
se reverte para a população.

TCM aprova contas da 
Prefeitura de Catolândia

O Tribunal de Contas dos 
Municípios aprovou no dia 
12/12, com ressalvas as 
contas da Prefeitura de Ca-
tolândia, no Oeste baiano, da 
responsabilidade do prefeito 
Gilvan Pimentel Ataíde, res-
pectivamente, relativas ao 
exercício de 2016. No municí-
pio, as contas respeitaram to-
dos os índices constitucionais, 
com investimento de 30,17% 
dos recursos específicos na 
manutenção e desenvolvi-
mento do ensino, quando o 
mínimo é de 25%, de 16,11% 
nas ações e serviços de saúde, 

sendo o mínimo de 15%, e de 
87,33% dos recursos do Fun-
deb na remuneração dos pro-
fissionais do magistério, bem 
como atendeu ao disposto no 
artigo 42 da LRF com o paga-
mento das despesas inscritas 
em restos a pagar. O gestor 
foi multado em R$4 mil pelas 
irregularidades apuradas no 
relatório técnico e deverá res-
sarcir aos cofres municipais a 
quantia de R$5.188,39, com 
recursos pessoais, referente 
a contabilização a menor da 
receita de FPM transferida ao 
município.

Barreiras sedia encontro 
regional com ACM Neto

Foi realizado em Barrei-
ras, no Oeste baiano, no dia 
(07/12), o encontro regional 
de lideranças políticas da re-
gião. O prefeito de Barreiras, 
Zito Barbosa, na condição de 
anfitrião, recepcionou o pre-
feito de Salvador e demais 
convidados no espaço For-

tiori. O encontro com ACM 
Neto foi aberto à participação 
da comunidade e reuniu de-
putados estaduais, federais, 
prefeitos, ex-prefeitos, verea-
dores e lideranças de diversos 
municípios do Oeste, Vale do 
Rio Corrente, Recôncavo, Se-
miárido e Chapada.

FALTANDO POUCO menos de 
10 dias para o fim de 2017, 
todas as preocupações se 
voltam para o novo ano. Não 
é para menos: em 2018, che-
gará ao fim um período de 12 
anos de governos conturbados 
e problemáticos, a transição 
de Michel Temer se dará com a 
eleição presidencial de 2018. 
A expectativa é compreensiva, 
uma nova eleição será decisi-
va para definir se o país segui-
rá uma nova trilha pautada em 
reformas sólidas, com mais 
transparência e menos cor-
rupção. Isso é o que se espera!

A situação política do Brasil 
é preocupante, nesta seara a 
corrupção, esquemas, acordos 
espúrios e irregularidades, 
são os assuntos em pauta de 
qualquer roda de bate papo e 
é exatamente por isso, que a 
sociedade clama por urgen-
tes mudanças. Não dar para 
entender essa falta de com-
promisso do Estado com a so-
ciedade, e aí cabe um questio-
namento: Será que o país vai 
melhorar apenas mudando os 
atuais políticos no poder?

Neste contexto, ainda vale 
lembrar a sábia frase de Nico-
lau Maquiavel, no livro “O prín-
cipe”: “A política é um jogo de 
aparências”. No entanto, não é 
com aparências que se melho-
ra um país, e nesse jogo, quem 
sai prejudicado é a população, 
tendo no governo uma quadri-
lha de corruptos no poder e 
com uma das maiores cargas 
tributárias do mundo, é o Es-
tado arrecadando impostos e 
não satisfazendo as necessi-
dades dos brasileiros.

Falo isso, porque o Brasil 
é um dos países que mais ar-
recada impostos no mundo, 
porém não prioriza investi-

mentos nas áreas de saúde, 
educação, segurança, e por 
aí vai, porque o que se leva 
em consideração são medidas 
imediatas de curto prazo para 
a obtenção de votos. 

Há muitos anos, o sistema 
público está sucateado e en-
frenta uma crise sem prece-
dente, que se agrava a cada 
dia, e acaba comprometendo 
gravemente todos os setores 
e, principalmente, a saúde. 
Pacientes vão aos hospitais e 
vivem sem nenhuma condição 
de cidadania, pois tem seus di-
reitos violados pelas próprias 
autoridades, o pior de tudo é 
que nós cidadãos, fechamos 
os olhos e preferimos não nos 
envolver diante de tantas in-
justiças e desigualdades.

Enquanto políticos viajam 
e sustentam suas mordomias 
com dinheiro público, pacien-
tes menos favorecidos são 
atendidos no chão dos hospi-
tais brasileiros pela falta de 
equipamentos. Para os go-
vernantes, essa situação vem 
se arrastando por vários anos 
fazendo com que nenhum de-
les se interesse em querer me-
lhorar as instalações e a mão 
de obra nas unidades hospita-
lares.

A Constituição Federal por 
sua vez, que deveria por obri-
gação nos proteger é desres-
peitada, por isso, milhões de 
brasileiros que não possuem 
planos de saúde vivem a mín-
gua quando necessitam de ir 
aos hospitais públicos.

Os brasileiros clamam por 
urgentes mudanças e deposi-
tam suas esperanças nos futu-
ros governantes, mas é prová-
vel que tudo continue do jeito 
que sempre foi como reflexo 
de sua história.

JAYME 
 MODESTO

NOTAEDITORIAL

Será que o país mudará 
apenas trocando os 

atuais políticos?
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Nota Pública Câmara 
de Barreiras

A Câmara de Vereado-
res de Barreiras esclarece 
que os carros da Casa são 
disponibilizados para o uso 
exclusivo em serviço das 
Comissões Permanentes e 
da Mesa Diretora, e que uma 
vez disponibilizados estão 
sob a responsabilidade dos 
respectivos gabinetes que 
devem seguir as normas 
estabelecidas este ano pela 
Resolução 070/2017 que 
regulamenta e disciplina o 
uso dos veículos oficiais do 
Poder Legislativo.

O carro citado na matéria 

veiculada no Jornal O Ex-
presso e também no Jornal  
Novoeste, é destinado à Vi-
ce-Presidência que já foi no-
tificada pela  Administração, 
baseada no que rege a reso-
lução 070/2017. A Câmara 
de Barreiras esclarece ainda 
que está atenta ao uso dos 
veículos oficiais, e entende a 
preocupação da população 
que desta forma colabora, 
grandiosamente, com a fis-
calização. O cidadão que pre-
ferir pode, sempre que neces-
sário, ligar para a Ouvidoria, 
no número 0800 075 8101.
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FOTOS: REPRODUÇÃO

IBOTIRAMA

Cheilla Gobi

O 
ano de 2017 foi de muitas con-
quistas, realizações, eventos e 
trabalho para o povo de Iboti-

rama, no Oeste baiano, conforme ba-
lanço da atual administração pública. 
O governo municipal garante investi-
mentos em inúmeras obras, ações e 
programas para melhorar ainda mais 
a qualidade de vida dos ibotiramen-
ses. E para falar sobre isso, o prefeito 
interino, Antenor Pinto Mariano Fi-
lho, (Nonô), falou sobre as projeções 
e expectativas para 2018.

O vice-prefeito assumiu a adminis-
tração temporariamente, neste final 
de ano, devido ao quadro de saúde do 
prefeito Terence Lessa. Terence pre-
cisou se afastar por alguns dias para 
sequência do tratamento de saúde. 
De acordo com o boletim médico, o 
quadro hipertensivo e a diabetes em 
altos níveis precisam ser controla-
dos o mais rápido possível, pois são 
fatores agravantes para o que ora se 
apresenta. Terence Lessa foi afetado 
por uma paralisia facial do lado es-
querdo, que até o fechamento dessa 
matéria ainda não tinha apresentado 
evolução, permanecendo estável. 
Contudo, com o tratamento médico 
correto, a tendência é que em breve 
ele se recupere. Portanto, Nonô, seu 
vice, vem dando continuidade aos 
trabalhos, com o conhecimento que 
traz de décadas de vida pública e o 
compromisso de dar assiduidade a 
uma gestão de qualidade da qual já 
faz parte.

Segundo Nonô, o ano foi de muito 
trabalho, de muita luta, de algumas 
dificuldades obviamente, mas tam-
bém um ano de muitas conquistas, 
de muitas realizações, de muitas coi-
sas boas e positivas para o conjunto 
da sociedade. “Apesar das dificulda-
des, foi um ano de grandes avanços e 
precisamos celebrar isso”.

AÇÕES
Responsável por uma mudança 

histórica na política de Ibotirama, 
Terence é conhecido por sua deter-
minação e dedicação ao trabalho. 
Trouxe da iniciativa privada sua expe-
riência e arrojo para a gestão pública. 
Em cinco anos como prefeito, trans-
formou o município, que se tornou 
referência em toda região. Assumiu 
seu primeiro mandato em 2013, com 
apenas 28 anos de idade, contrarian-
do todas as expectativas em função 

Governo de Ibotirama comemora as 
conquistas e realizações em 2017

da idade e mostrou que o município 
podia ir além das poucas conquistas 
que tinha alcançado ao longo de cin-
co décadas. Hoje Ibotirama é desta-
que, mesmo com o país atravessando 
a pior crise política e financeira, pois 
os trabalhos não param e claramente 
é possível comparar o antes e o de-
pois de Terence Lessa. Neste primeiro 
ano do seu segundo mandato, muitas 
foram as ações implantadas. 

“Sem dúvidas, a nossa sociedade 
tem tido a oportunidade de acom-
panhar um volume muito grande de 
ações acontecendo no nosso muni-
cípio. Foi um ano de muita movimen-
tação, de muito trabalho, da concre-
tização de muitas ações que a gente 
trabalhou ao longo desses anos. Já 
tivemos muitas obras concluídas e 
entregues a nossa sociedade, e mui-
tas iniciaram e estão em andamento, 
e que devem ser concluídas em 2018. 
Este foi um ano bastante movimenta-
do, de muitas visitas as comunidades 
rurais, conferências, palestras, reu-
niões com representantes de outras 
esferas do poder, eventos culturais, 
esportivos. Enfim, só para citar um 
pouco das atividades, pois foram vá-
rias outras desenvolvidas neste ano 
de 2017”, frisou Nonô.

FIM DAS FILAS NA MARCAÇÃO DE 
CONSULTAS E EXAMES - Os usuá-
rios do Sistema Único de Saúde 
(SUS) de Ibotirama, não precisam 
mais enfrentar filas para marcar con-
sultas e exames especializados. A 
marcação desses serviços oferecidos 
pela prefeitura, por meio da Secre-
taria Municipal de Saúde, deve ser 
realizada pelo Sistema de Marcação 
de Consultas e Procedimentos (SIS-
REG). O sistema informatizado tem 
o intuito de dinamizar o processo de 
atendimento e encaminhamento das 

consultas e exames de pacientes da 
Atenção Básica até a Média Comple-
xidade. O sistema que já é utilizado 
nas Unidades Básicas de Saúde, do 
bairro Calumbi e Polo Canabrava está 
sendo implantado gradativamente, 
e em breve estará disponível nas de-
mais unidades.

Outra ação da Prefeitura, através 
da Secretaria de Saúde são as visitas 
domiciliares para pacientes que não 
tem condições de se deslocarem até 
uma unidade de saúde. “Essa ação 
segue um cronograma e tem benefi-
ciado à diversas comunidades, prin-
cipalmente as mais distantes”, desta-
ca o prefeito interino. 

AGRICULTURA FAMILIAR – O go-
verno tem buscado projetos para 
beneficiar a agricultura familiar do 
município, dentre muitas ações a ad-
ministração cita o importante passo 
para o desenvolvimento da piscicul-
tura no município. Com a ideia de 
aproveitar o grande potencial hídri-
co de Ibotirama, através do Rio São 
Francisco, foi debatido, na Colônia 
dos Pescadores, o projeto de implan-
tação do Sistema de Condomínios 
para a criação de peixes em tanque-
-rede. Tal projeto é destinado aos 
pequenos produtores da agricultura 
familiar, o que pode gerar muitos em-
pregos, propiciando, assim, o aumen-
to da renda dessas pessoas e fortale-
cimento da economia em Ibotirama.

PAVIMENTAÇÃO - Importantes obras 
de pavimentação também estão em 
andamento em Ibotirama e em ritmo 
acelerado. São obras de calçamento 
em torno do Jardim das Ácacias, no 
bairro São Francisco, a pavimentação 
na Rua Francisco Durães, no bairro 
São Francisco, assim como, do calça-
mento em sua travessa, pavimenta-
ção nas ruas, B, C e D, do bairro Alto 
do Cruzeiro, pavimentação na Rua 
Goes Calmon, dentre outras.

“Nós sabemos que uma cidade 
bem pavimentada não facilita apenas 
o acesso e a circulação das pessoas 
e veículos, mas também, valoriza os 
imóveis e proporciona mais seguran-
ça a toda a comunidade”.

ESPORTE – O município vem dando 
exemplo também no cenário espor-
tivo da região, tanto em atividades, 
campeonatos, como também em 
investimentos em equipamentos.  
Uma novidade para o município é o 

Centro de Canoagem. O prefeito Te-
rence Lessa esteve com o Diretor da 
SUDESB, o Sr. Elias Dourado, para 
confirmar a instalação do Centro de 
Canoagem em Ibotirama. Na reunião, 
ele foi acompanhado pelo Diretor 
de Projetos Educacionais Jefferson 
Bastos, que possui larga experiência 
nesse ramo da canoagem, inclusi-
ve com títulos estaduais e nacional. 
Jonas Paulo, Presidente do CODES 
(Conselho de Desenvolvimento Eco-
nômico e social da Bahia) também 
participou do encontro.

CARAVANA RURAL – Os represen-
tantes da administração pública têm 
percorrido inúmeras localidades do 
município, através do projeto, - Ca-
ravana Rural e o ritmo está bastante 
acelerado, tudo para que todas as 
localidades sejam ouvidas. “A em-
polgação da população nessas co-
munidades nos contagia. Ouvimos 
a população para apurarmos sobre 
as prioridades, para concretizarmos 
essas demandas já em 2018”, disse o 
prefeito Terence Lessa em sua página 
do facebook. 

O Governo Municipal garante investimentos em inúmeras obras, ações e programas 
para melhorar ainda mais a qualidade de vida da população

O governo tem dado atenção ao esporte no municipio

Vice prefeito assume, 
temporariamente, Prefeitura de 
Ibotirama

Prefeito Terence em uma das visitas da Carava Rural

Pavimentação nas ruas, B, C e D, do bairro Alto do Cruzeiro

O prefeito em exercício, Nonô junto ao Secretário de Obras e vereadores 
visitam as comunidades rurais para acompanhar o andamento das novas 
instalações do sistema de água
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Prefeito faz balanço desse primeiro ano 
de sua segunda gestão e se diz satisfeito 

Cheilla Gobi

Otimismo. É assim que o prefeito 
de Muquém do São Francisco 
Márcio Mariano vê seu governo. 

Sua capacidade de articulação junto 
aos governos e o dinamismo implan-
tado em sua gestão tem o intuito de 
transformar significativamente o 
município. 

Neste mandato, Márcio garante 
que o foco está no trabalho, pensan-
do no desenvolvimento de Muquém 
do São Francisco. De acordo com o 
prefeito, o pagamento, em dia dos 
fornecedores e do funcionalismo é 
uma marca da sua administração, 
além da sua aproximação junto as co-
munidades, até mesmo aquelas mais 
distantes.

Telefonia móvel (celular); água de 
qualidade e recuperações de estra-
das são apenas algumas das ações 
realizadas pela a atual administra-
ção neste primeiro ano de governo, e 
que tem gerado o desenvolvimento e 
agradado, principalmente aos mora-
dores da sede e também zona rural. 
“Mesmo diante de tantas dificul-
dades, não deixamos de olhar para 
quem mais precisa da gente”, disse 
Márcio.

Entre as conquistas, Márcio desta-
ca a retomada das obras de recons-
truções de estradas; assinaturas de 
convênios para obras de iluminação 
pública; convênio com a Bahia Pesca 
para aquisição de barcos; melhoria 
na saúde e na educação, além da 
busca pela melhoria no sistema de 
água. 

“Apesar das dificuldades que os 
municípios ainda enfrentam, devido 
a crise que assola os municípios bra-
sileiros, foi um ano bastante produti-
vo. Não fizemos tudo o que o nosso 
município precisa, mas conseguimos 
concretizar algumas ações”, destaca 
o prefeito.

Na saúde, conforme explica Ma-
riano, a Prefeitura de Muquém do 
São Francisco por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, vem realizando 
um excelente trabalho para atender 
as necessidades da população. “A 
estrutura da saúde é de fundamental 
importância no processo de preven-
ção. As unidades são compostas de 
profissionais que tem a satisfação 
de promover saúde a população, e o 
intuito é aperfeiçoar cada dia mais, 
com intuito de oferecer um bom 

atendimento aos nossos munícipes”, 
garantiu o prefeito.

Buscando atender as urgências da 
falta de água nas comunidades, a Pre-
feitura de Muquém do São Francisco 
já realizou várias reivindicações com 
objetivo de resolver os problemas. O 
prefeito Márcio Mariano participou 
de várias audiências junto aos órgãos 
do Estado para atender as demandas 
solicitadas pela população. No dia 
(16/11), o gestor esteve com o depu-
tado Federal Sérgio Brito, na CERB - 
Companhia de Engenharia Hídrica e 
Saneamento da Bahia, onde solicitou 
do Presidente Dr. Marcos Bulhões 
a conclusão do sistema de água do 
povoado de Javí e também a abertura 
de poços artesianos em outras loca-
lidades, como Cipó e Novo Calembo. 
Mariano também cobrou a vistoria 
no sistema simplificado de água do 
Povoado de Fazenda Grande e ou-
tras Comunidades ribeirinhas. “Todo 
esse empenho de melhorar a vida da 
nossa gente é gratificante, agradeço 
as parcerias de Jurandir Barros, meu 
vice-prefeito e a competência da Câ-
mara de Vereadores pelos constantes 
apoios as nossas atividades”, disse o 
prefeito.

Segundo Mariano, outras conquis-
tas para o povo de Muquém foi a as-
sinatura dos convênios para obra de 
iluminação da BR 242, no povoado de 
Javi, e o outro para assistência técni-
ca rural para o município. Esse con-
vênio da iluminação da BR foi prove-
niente de uma emenda do deputado 
estadual Vitor Bonfim. Márcio desta-
cou ainda sobre o esforço nos pedi-
dos de energia para as comunidades.

Em audiência na Secretaria Esta-
dual de Infraestrutura (SINFRA), o 
prefeito de Muquém, também no mês 
de outubro, fez questão de cobrar 
algumas solicitações e posiciona-
mento para sistema de eletrificação, 
a fim de atender as comunidades 
do município que ainda não dispõe 
desse benefício. Em conversa com o 
Diretor de energia do órgão Dr. Celso 
Rodrigues, Márcio reforçou os pedi-
dos para os povoados de Baraúnas, 
Aroeiras, Casinhas, Brejo Seco, Bar-
reiro da Passagem, além de outras 
localidades.

Segundo Rodrigues, a COELBA 
- Companhia de Eletrificação do Es-
tado da Bahia, irá investir mais de 
4.000,000,00 (quatro milhões de 
reais) no município de Muquém do 

São Francisco, até 2018.
“Esperamos que o ano que vem 

com os cuidados que tem que deve 
ter a administração, será mais um 
ano de sucesso. Quero agradecer a 

todos aqueles que foram parceiros 
do governo municipal neste ano que 
se encerra, nossos colaboradores e 
parceiros que não medem esforços 
em colaborar, eles são os grandes 

responsáveis pelo sucesso da admi-
nistração. Em 2018 esperamos traba-
lhar ainda mais, objetivando sempre 
a melhoria da cidade e o bem estar da 
nossa população”. 

Melhorar a gestão, planejar ações e continuar investindo para um Muquém do 
São Francisco melhor são as expectativas de Márcio Mariano

Convênio com a Bahia Pesca para aquisição de barcosRecuperação da estrada do povoado de Galegos

O prefeito Márcio Mariano 
participa de audiência junto aos 
órgãos do Estado para atender 
demanda refente a água

Secretaria Municipal de Saúde, 
vem realizando um excelente 
trabalho para atender as 
necessidades da população

Prefeito se reúne com o engenheiro 
da Cerb Fábio Aragão e com o 
engenheiro da Embasa, Marcos 
Rogério para tratar do projeto da 
água doce para o povoado de Javi e 
outras localidades

Muquém recebe o presidente do Bahia Pesca, Val Oliveira, juntamente com os engenheiros de pesca André Vitor 
e Antonio Laborda

FOTOS: ASCOM
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SANTANA

Município de Santana comemora 
127 anos de independência

Para comemorar a data, a Prefeitura organizou uma programação completa durante toda a semana, 
incluindo as entregas, inaugurações e apresentações culturais 

Jayme modesto

Com investimentos em saúde, 
infraestrutura e abastecimento 
de água, o município de Santa-

na, no Oeste da Bahia completa 127 
anos de independência política, e 
uma extensa programação fez parte 
das comemorações.

No dia 16/12, uma missa solene 
foi celebrada às 8hs.  Para coroar a 
festa, os ‘parabéns’ foi cantado por 
todos, na Praça da Bandeira, com di-
reito ao bolo de 127 metros, corres-
pondendo cada metro para cada ano 
de idade. 

São 127 anos de história política e 
com motivos de sobra para comemo-
rar. Em menos de um ano a frente do 
governo, o prefeito Marcos Cardoso 
já investiu no município mais de R$ 
3 milhões de reais, distribuídos em 
diferentes áreas, como infraestrutu-
ra, saúde, cultura e abastecimento 
de água. 

A prefeitura organizou uma pro-
gramação completa durante toda a 
semana, incluindo as entregas, inau-
gurações e apresentações culturais 
em diferentes espaços. Somente no 
sábado, 16, foram entregues três 
ambulâncias, três veículos para se-
cretarias, recuperação de estradas, 

convênios de assistência técnica 
para a zona rural e assinatura de li-
citação para a reforma do Hospital 
Dr. Francisco Flores. Ainda foram 
apresentados os projetos do teatro 
e do mercado municipal em 3D, e foi 
inaugurada a iluminação natalina. 
Para o prefeito Marcão, o bolo e as 
inaugurações é uma tradição que vai 
manter na cidade. 

“Não poderia deixar de resgatar 
essa festa tão bonita para nossa 
cidade que é o aniversário, com o 
bolo do tamanho do coração do povo 
desse município gigante. A festa só 
está completa com as nossas inau-
gurações e entregas, porque esse é 
o presente principal, cuidar do nosso 
povo, e olhar para quem mais preci-
sa. Temos muito que comemorar”, 

festejou o prefeito.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL
A festa que começou por volta das 

17h na Praça da Bandeira só terminou 
depois da final do Femusan, Festival 
de Música de Santana, e com os shows 
de Itállo Silva e Bandalana, animando 
os santanenses até a madrugada.

No primeiro Festival de Música de 
Santana (Femusan) foram quatro 
premiações diferentes. No terceiro 
lugar, Maurício Camargo interpre-
tou “Fome de Mim” e levou para casa 
um troféu e R$ 700,00. No segundo 
lugar e com prêmio de R$ 1.500,00, 
Valter Bui cantou “Caipira Original”. 
Já o primeiro lugar, Adriano Araújo 
cantou a “A Estrela mais bela”, con-
quistou os jurados e além dos R$ 
2.500,00, ainda ganhou R$ 300,00 
por ter escolhido como melhor intér-
prete. Eles foram selecionados de-
pois de duas apresentações entre 25 
candidatos, todos santanenses.

Várias autoridades participaram 
das comemorações dos 127 anos de 
Santana, entre elas o deputado es-
tadual Antônio Henrique Junior e o 
deputado federal Mário Negromonte 
Junior, que representam o município 
e canalizaram recursos através de 
emendas parlamentares. 

Entregas, inaugurações e apresentações culturais fizeram parte da programação

Foram entregues ambulâncias e outros veículos para secretarias Um bolo de 127 metros foi servido à população

Foi realizado o primeiro Festival de Música de Santana

Prefeito de Santana Marcão

Não poderia deixar 
de resgatar essa 
festa tão bonita para 
nossa cidade que é 
o aniversário, com 
o bolo do tamanho 
do coração do povo 
desse município 
gigante. A festa só 
está completa com as 
nossas inaugurações e 
entregas, porque esse 
é o presente principal, 
cuidar do nosso povo, e 
olhar para quem mais 
precisa. Temos muito 
que comemorar”
Prefeito de Santana, 
Marcos Cardoso (Marcão)
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SÃO DESIDÉRIO

Jayme modesto

O 
Poder Legislativo Municipal de 
São Desidério, através da Mesa-
-Diretora gestão (2017/2018), 

que conduz os trabalhos legislativos, 
na pessoa de seu presidente, o ve-
reador Marusam Ferreira Lima dos 
Anjos, inaugura na Casa, um modelo 
de gestão inovador, que tem como 
pilares a transparência dos atos legis-
lativos, valorização dos vereadores e 
servidores, e também a participação 
da comunidade, por meio do atendi-
mento à população, permitindo assim, 
que o cidadão participe das reuniões, 
trazendo suas demandas, sugestões 
e críticas, tendo como foco o interes-
se da coletividade. Assim, assegura o 
presidente Marusam, que a câmara faz 
jus à denominação de “Casa do Povo”.

A Câmara Municipal de São Desi-
dério adquiriu dois novos veículos 
que atenderá assuntos de interes-
se do Poder Legislativo e servirá 
para que a Câmara efetue com mais 
qualidade e agilidade os trabalhos 
externos feitos pelo órgão no muni-
cípio, inclusive sessões itinerantes. 
A partir de agora, a Câmara conta 
com quatro veículos, já que dois fo-
ram comprados nas gestões passa-
das.  Os veículos, segundo afirmou o 
presidente da Câmara, contribuirão 
para a melhoria da atuação do Legis-
lativo e servirão para que a Casa de 
Leis efetue, com mais qualidade, os 
trabalhos externos da Câmara, como 
as sessões itinerantes e viagem dos 
parlamentares a trabalho.

Os novos carros adquiridos cus-
taram R$ 468.600,00 (Quatrocentos 
sessenta e oito mil e seiscentos re-
ais). O presidente da Câmara ainda 
declarou que a compra dos veículos 
é a demonstração do respeito com a 
gestão do dinheiro público.

Os novos veículos são: Um micro 
ônibus da marca VW com 23 lugares, 
com ar condicionado e rampa pesso-
as com mobilidade reduzida no valor 
de R$ 298.900,00 e uma S10 da mar-
ca GM, no valor de R$ 169.700,00, os 
novos foram adquiridos com recur-
sos próprios do legislativo municipal.

A entrega dos veículos aconteceu 
na sessão do dia 1º de novembro, o 
evento contou com a presença do 
prefeito Zé Carlos, do ex-prefeito 

Felisberto dos Anjos (Betim) e do de-
putado estadual Antônio Henrique 
Júnior, além de um grande publico.

“Com essa aquisição, o nosso tra-
balho será ainda mais eficiente”, 
afirmou o presidente da Câmara 
Marusan Ferreira, destacando a sa-
tisfação em atuar com transparência 

e honestidade. “Entregar hoje para 
a população um patrimônio de qua-
se 500 mil reais é um orgulho muito 
grande”, frisou o presidente.

Conforme Marusan, o principal 
objetivo é aproximação do legislati-
vo com a comunidade e que o intuito 
é realizar uma sessão itinerante a 

cada mês nas diferentes comunida-
des da zona rural do município. “Nós 
vereadores somos representantes do 
povo e pelo fato de nosso município 
ser extenso, nem todos tem a opor-
tunidade de participar das sessões 
na Câmara de vereadores, e o intuito 
desse transporte á para nos aproxi-

mar ainda mais do povo. São Desidé-
rio hoje tem uma Câmara atuante, 
vereadores comprometidos, verda-
deiros fiscais do povo”, destacou. 

O vereador Gerson da Coelba, afir-
mou em seu discurso que a aquisi-
ção dos veículos é prova da utiliza-
ção correta dos recursos públicos. 
“O presidente e toda mesa diretora 
estão agindo de maneira correta e 
transparente. Esse ato demonstra o 
comprometimento e seriedade desta 
Casa com a sociedade. Estaremos 
mais próximos da população e cum-
priremos nosso dever de fiscalização 
com maior agilidade”, relatou.

Ainda na pauta da sessão do dia 1º 
de novembro, foi votado o Projeto de 
Lei – 017/2017 – que Institui o Plano 
Plurianual da Administração Pública 
do Município. Período: 2017/2018. 
Autor: Poder Executivo – Aprovado 
por unanimidade. Também foi votado 
o Projeto de Lei – 019/2017 – Estima 
a Receita e fixa as despesas munici-
pais para o Exercício de 2018. Autor: 
Poder Executivo – Aprovado por una-
nimidade.

Foi votada também uma Moção de 
Aplausos – nº 04/2017 – pelos 500 
anos da Reforma Protestante, ce-
lebrado em 31 de outubro de 2017. 
Autores: todos os vereadores – Apro-
vada por unanimidade.

Câmara de Vereadores de São Desidério tem gestão 
inovadora, transparente e participativa, tendo como 

foco o atendimento ao cidadão
FOTOS: JAYME MODESTO

Câmara de Vereadores adquire novos veículos 
oficiais para atender trabalhos do Legislativo

A entrega dos veículos aconteceu na Câmara de Vereadores e contou com a presença do prefeito Zé Carlos

O deputado estadual Antonio Henrique Júnior fez 
questão de participar do ato de entrega

Câmara Municipal de São Desidério adquiriu dois novos veículos

Presidente, o vereador Marusam Ferreira Lima dos Anjos

Com essa 
aquisição, o 
nosso trabalho 
será ainda mais 
eficiente” 
Presidente da Câmara, 
Marusan Ferreira

“O presidente e 
toda mesa diretora 
estão agindo de 
maneira correta e 
transparente. Esse 
ato demonstra o 
comprometimento 
e seriedade 
desta Casa com a 
sociedade"
Vereador Gerson Da Coelba
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Cheilla Gobi

Um ano se passou desde que 
o empresário José Carlos de 
Carvalho (Zé Carlos) aceitou o 

desafio e se elegeu prefeito do mu-
nicípio de São Desidério. O chefe do 
executivo municipal chega ao final 
do primeiro ano de seu mandato di-
zendo estar satisfeito com o traba-
lho prestado à sociedade até agora 
e com o desejo de fazer ainda mais.

O prefeito concedeu uma entre-
vista exclusiva ao Jornal Gazeta do 
Oeste e garantiu que vem preparan-
do seu governo com a promessa de 
fazer muito mais. Para isso, ele teve 
quer reduzir os gastos da Prefeitura, 
fazer reformas administrativas e atu-
ar da zona rural para a sede do mu-
nicípio, com o objetivo de fazer uma 
cidade mais equilibrada.

“Recebemos a prefeitura dentro 
de circunstâncias não favoráveis, 
sendo a primeira delas, a crise finan-
ceira generalizada em todo o país e 
em segundo, - as condições em que 
recebemos o nosso município. Depa-
ramo-nos com uma dívida alta com 
o INSS de em média 16 milhões de 
reais, fora o parcelamento feito pela 
gestão anterior. já estamos pagando 
esse débito deixado, e com muito es-
forço, conseguimos limpar o nome 
da Prefeitura de São Desidério”, 
lembrou o prefeito, informando que 
a Prefeitura já adquiriu as certidões 
negativas. 

Zé Carlos disse estar confiante 
em fazer um governo ainda melhor 
para os próximos três anos. Ele citou 
avanços da prefeitura como o equilí-
brio das contas públicas, pagamento 
total das dívidas com fornecedores e 
melhorais na saúde, infraestrutura e 
educação. 

“Já é possível dizer que a casa está 
em ordem. Conseguimos equilibrar 
as contas da Prefeitura, estamos em 
dia com os nossos fornecedores, ser-
vidores, graças ao compromisso que 
firmamos com a população. Desde 
o início implantei a minha forma de 
gerir, de administrar, e hoje a popu-
lação já começa a sentir as mudan-
ças e já de deparam com os benefí-
cios e já começam a entender que 
a política precisa ser dessa forma”, 
frisou o gestor. 

Na oportunidade, o prefeito de 
São Desidério pontuou algumas das 
ações já realizadas e também as 
ações que pretende executar a partir 
do próximo ano. O projeto Prefeitura 
Itinerante é um dos projetos lança-
dos este ano e que de acordo com o 
prefeito irá permanecer até o final do 
mandato. 

“Está sendo uma experiência mui-
to boa e nosso intuito é continuar re-
alizando até o fim do mandato. São 
quatro dias da semana visitando os 
povoados da zona rural, ouvindo os 
anseios e expectativas das pessoas. 
Todos os oito secretários também 
participam”. 

Saúde 
Segundo conta o prefeito Zé Car-

los, muito já foi feito na área da saú-
de em apenas 11 meses de governo. 
“O Hospital de São Desidério pare-
cia um ponto de apoio, os pacientes 
chegavam e logo eram encaminha-
dos para o Hospital do Oeste em 
Barreiras. Recebemos o laboratório 
do hospital fechado já está em ple-
no funcionamento. Todos os postos 
de saúde da zona rural estão aten-
dendo, e a administração planeja a 
construção de novos postos de saú-
de para fechar 100% da atenção bá-
sica”, evidencia o gestor.

Conforme relatos do prefeito, o 
município hoje conta com 20 espe-
cialidades na saúde; já são mais de 

300 partos feitos na cidade; quase 
200 cirurgias; mais de 60 cirurgias 
oftalmológicas; mais de 50 mil exa-
mes laboratoriais; mais de 40 mil 
consultas, além de tomografias, res-
sonâncias. 

Na oportunidade, Zé Carlos falou 
de planos para realizar três grandes 
obras no município, sendo a pavi-
mentação da estrada de Almas, - 32 
km, a construção de um novo hospi-
tal, e a obra do saneamento básico, 
além de outras obras também que 
o município pretende realizar até 
o final do mandato. “Já foi feito um 
projeto arquitetônico para um novo 
hospital para são Desidério, e acre-

dito que será uma obra em torno de 
R$ 20 milhões, pois o nosso hospital 
não atende mais a demanda do mu-
nicípio. Já licitamos a empresa para 
fazer o projeto estrutural, elétrico, 
hidráulico, bem como a pavimenta-
ção da estrada de Almas e a execu-
ção da obra do esgotamento sanitá-
rio”, afirmou. 

Educação
Na área da educação, o chefe do 

executivo de São Desidério contou 
que, o primeiro passo foi melhorar a 
estrutura física com intuito de aper-
feiçoar as condições de trabalho dos 
professores e demais colaboradores, 
bem como as condições de aprendi-

zagem dos alunos. “De 39 escolas 
no município, reformamos 33, logo 
no início do mandato. Algumas pre-
cisam ser ampliadas, estamos estu-
dando as reais situações”.

Zé Carlos falou ainda de um proje-
to já em execução, - a construção de 
uma grande escola no município, já 
com 40% das obras realizadas. São 
19 salas de aula, centro de atendi-
mento médico, odontológico, quadra 
coberta, auditório, biblioteca, toda a 
infraestrutura de uma escola moder-
na, orçada em quase 4 milhões de re-
ais, realizada com recursos próprios 
do município. A obra teve início logo 
nos primeiros meses da gestão e tem 
previsão para término em agosto de 
2018. O mesmo projeto já foi licitado 
e iniciado em Roda Velha III.  

Infraestrutura
Durante a entrevista, o prefeito Zé 

Carlos fez questão de falar também 
das obras realizadas na infraestrutu-
ra. “Estamos trabalhando vários pro-
jetos, e fazendo inúmeras licitações. 
Já foram muitas as ações implan-
tadas no decorrer deste ano e ou-
tras que serão realizadas em breve. 
Plantamos os frutos e pretendemos 
colher agora em 2018. Temos uma 
perspectiva muito boa para o ano”, 
disse o prefeito.

Dentre as obras citadas estão: a 
construção de sete ginásios esporti-
vos, sendo um para a sede e os de-
mais para povoados na zona rural; 
construção de 42 casas populares, 
algumas já entregues e outras pra-
ticamente finalizadas para serem 
entregues ainda no mês de dezem-
bro; conclusão da pavimentação 
entre Roda Velha I e III; obras de 
drenagem também em Roda Velha; 
recapeamento em ruas da sede do 
município; requalificação da barra-
gem; conclusão da Praça da igreja; 
e16 postos artesianos foram aber-
tos. As obras de pavimentação as-
fáltica e em bloquetes da sede e de 
Roda Velha foram iniciadas; início da 
construção de duas pontes em Roda 
Velha e o canal da entrada da cidade 
já quase concluído. 

O prefeito destacou também a re-
tomada das obras de duas creches 
que estavam paradas desde 2014, 
e que contaram com o apoio do go-
verno federal e que a Prefeitura as-
sumiu o compromisso de arcar com 
as despesas para entregar à popu-
lação. “São muitas obras já conclu-
ídas e outras iniciadas, e até o fim 
do nosso governo vamos fazer muito 
mais”, comemora Zé Carlos agrade-
cendo a população de são Desidério 
pela confiança depositada. “O povo 
já cansado da política, depositou 
toda a confiança e nos deu 70% dos 
votos e nós só temos a agradecer. A 
população pode continuar acredi-
tando, estamos mudando, e vamos 
continuar mudando São Desdierio, 
as perspectivas são boas”, finalizou 
o prefeito desejando um bom natal 
e um ano de 2018 de muita paz, e 
fartura nas mesas das famílias dos 
munícipes. 

Continuar a investir para um município melhor é a principal meta do atual prefeito de São Desidério

Em entrevista exclusiva, prefeito Zé 
Carlos faz balanço positivo do seu 

primeiro ano de mandato

São Desidério tem 100% das ruas do centro da cidade asfaltadas

Atendimento de saúde na zona rural

Prefeitura entrega Sistema de Abastecimento de Água 
em várias localidades

Casas populares

Prefeito Zé Carlos concede entrevista exclusiva ao 
Gazeta do Oeste

CHEILLA GOBI

FOTOS: ASCOM
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Luzes enchem Barreiras de 
cores e brilho para o Natal 

Cheilla Gobi
COM INFORMAÇÕES DIRCOM

Barreiras ganhou cor e brilho 
com a chegada do Natal. São 
as luzes multicoloridas que en-

feitam a cidade. Por conta disso, o 
Centro da cidade e também alguns 
bairros ganharam vida, envolto em 
um cenário mágico construído para 
encantar visitantes e moradores. São 
árvores e enfeites, além da Vila do 
Papai Noel, montada no Parque de 
Exposições para visitação.

A decoração natalina moderna, 
colorida, cheia de luz e brilho foi en-
tregue no dia 27 de novembro pelo 
prefeito Zito Barbosa à população 
de Barreiras. Acompanhado pela vi-
ce-prefeita, Karlúcia Macêdo, secre-
tários de governo, vereadores e do 
presidente da CDL Carlos Henrique 
Costa Filho, Barbosa fez a entrega 
oficial da iluminação, composta por 
29.525 figuras alusivas à data, espa-
lhadas nos mais diversos pontos da 
cidade.

O evento foi realizado no Parque 
de Exposições Engenheiro Geraldo 
Rocha onde foi inaugurada também, 
a Vila do Natal, composta por túnel 

iluminado, árvores coloridas, presé-
pio e muita luz, o local será espaço 
de apresentações natalinas e ficará 
aberto à visitação durante todo o pe-
ríodo.

De acordo com o prefeito, todo o 
material utilizado foi adquirido pela 
Prefeitura com recursos próprios por 
meio do Programa Barreiras Mais 
Bonita e Mais Humana que integra 
o Projeto Desenvolve Barreiras. O 
prefeito informa ainda, que a ilumi-
nação será utilizada nos próximos 
quatro anos, a um custo média de R$ 
350 mil reais/ano, o que representa 
uma economia de 50% comparada 
às edições passadas.

“Hoje estamos dando mais um 
passo em direção à recuperação da 
autoestima da nossa população. Com 
este investimento no Natal de Luz e 
Alegria, vamos atrair turistas, aque-
cer o comércio e estimular a geração 
de emprego e renda em nossa cidade. 
Nossas crianças terão um ambiente 
lúdico com distribuição de presentes 
aqui na Vila de Natal para se congra-
çar e se confraternizar com suas fa-
mílias, estamos cuidando da cidade e 
o nosso empenho é para que a famí-
lia barreirense tenha um natal muito 

especial” disse Zito Barbosa.
Além da aquisição de todas as pe-

ças decorativas e luzes, o contrato 
de decoração prevê a instalação, de-
sinstalação e manutenção durante 
todo o período que esse material es-
tiver em uso, além do armazenamen-
to após a retirada.  Basta caminhar 
pelo centro e ver o efeito que as luzes 
proporcionam. O projeto contempla, 
além do Parque de Exposições, seis 
grandes pinheiros nas rotatórias do 
Hotel Morubixaba, Câmara de Verea-
dores, Centro, Posto Sabbá, Rodoviá-
ria e Vila Amorim. Além de ilumina-
ção e decoração em ruas, avenidas, 
praças e orla do cais. 

Para o presidente da CDL, a ação 
da prefeitura vem ao encontro do 
planejamento da entidade lojista, 
para proporcionar um natal ilumina-
do e que estimule o aquecimento das 
vendas e consequentemente a am-
pliação dos postos de trabalho no co-
mércio. “Quando pensamos na Cam-
panha Natal Luz da CDL, tínhamos 
essa percepção de que um cuidado 
especial com a iluminação natalina 
proporcionará inúmeras vantagens 
para a nossa cidade” disse o presi-
dente Carlos Henrique Filho.

O projeto proporcionou um banho de luz no centro e nos bairros para 
transformar um Natal de luz e alegria em Barreiras

Personalidades são agraciadas com o Título de Cidadão Barreirense
Cheilla Gobi

Trinta e seis personalidades foram 
agraciadas pelos 19 vereadores 
durante sessão solene de Outor-

ga do Título de Cidadão Barreirense, 
realizada na noite Do dia 29/11, no 
Plenário da Câmara Municipal. Ho-
menageados e seus familiares, cida-
dãos, vereadores, servidores e asses-
sores, autoridades e imprensa local 
lotaram a galeria.

A honraria foi instituída por meio 
de proposição dos vereadores, com o 
objetivo de homenagear as pessoas 
que se dedicaram ao desenvolvimen-
to do município de Barreiras. Repre-
senta, assim, o reconhecimento e a 
valorização do Poder Legislativo pela 
atuação de tão admiráveis personali-
dades na sociedade.

Inicialmente, a Mesa Diretora foi 
composta pelo vereador presidente 
Gilson Rodrigues, pelo vice-presi-
dente, José Barbosa Pires Júnior; 
a primeira secretária, Maria das 
Graças Melo do Espírito Santo, e a 
segunda secretária, Silma Rocha Al-
ves.   Representando o prefeito mu-
nicipal Zito Barbosa, tomou assento 
junto aos componentes da Mesa, a 
vice-prefeita Karlúcia Macêdo, bem 
como, o padre Vernesson Francisco 
representando o Bispo da Diocese de 
Barreiras, Dom Josafá Menezes. Em 
seguida, os demais vereadores ocu-
param os seus lugares no Plenário.  

Os homenageados da noite foram 
recepcionados pelo presidente, que 
deu boas-vindas a todos os presen-
tes. Na oportunidade Gilson Rodri-

gues externou a satisfação do legis-
lativo barreirense em homenagear 
pessoas tão especiais. 

“A Câmara de Barreiras tem a honra 
de realizar esta sessão solene que me-
recidamente Outorga a estas persona-

lidades o Título de Cidadão Barreiren-
se, pessoas que chegaram aqui e com 
muita determinação contribuíram ou 
contribuem para o desenvolvimento 
de nossa sociedade, com a prestação 
de serviços relevantes. Agradeço a 

presença de todos os senhores nesta 
noite, autoridades religiosas, políti-
cas, militares e representantes da so-
ciedade civil organizada”. 

Entre os homenageados, estava 
o jornalista Carlos Augusto Radtke 

Herock que conseguiu emocionar a 
todos com sua história de vida nes-
tes 33 anos em Barreiras.    Carlos, 45 
anos, é natural de Palmeira das Mis-
sões- Rio Grande do Sul e veio para 
Barreiras em 1983, quando tinha 
apenas 11 anos. Começou a traba-
lhar profissionalmente aos 12 anos, 
na Rádio Barreiras como repórter es-
portivo, descoberto pelo gaúcho Ro-
berto Nelson Herber. Atualmente na 
RB como apresentador do programa 
de esportes Bate Bola é também pro-
dutor de jornalismo. Atua também na 
TV Oeste, onde começou em 1991 e é 
o âncora do BA TV- noticiário diário 
local. É o terceiro funcionário mais 
antigo da casa com vinte e seis anos 
de serviços prestados. Nas horas va-
gas é mestre de cerimônia em even-
tos corporativos, aniversários, simpó-
sios e colações de graus.  A placa de 
outorga do Título de Cidadão Barrei-
rense foi entregue pelo vereador Car-
los Henrique Souza Costa.

“Barreiras foi um desafio para mim, 
muitas conquistas, ganhos e perdas. 
Deus foi generoso comigo, me con-
sidero um privilegiado, fiz tantos 
amigos aqui, que até aqueles que 
nem conheço direito fazem parte da 
minha vida, porque me acompanham 
na tela da TV ou pela rádio, onde faço 
o que eu mais gosto, - falar de fute-
bol. Portanto, neste momento tão 
especial, quero falar de gratidão, o 
sentimento mais nobre, e dizer, que 
esta honraria é a maior que já recebi 
até hoje. A partir de agora sou cida-
dão barreirense de fato e de direito”, 
agradeceu Carlos Augusto. 

Em noite de homenagens, a Câmara de Vereadores de Barreiras 
entregou diplomas de Cidadão Barreirense a 36 personalidades 

que se dedicaram ao desenvolvimento do município 
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O projeto proporcionou um banho de luz no centro e nos 
bairros para transformar um Natal de luz e alegria em Barreiras

Personalidades são homenageadas 
com Troféu Imprensa Oeste 2017

Família Soares comemora o aniversário de 95 anos do seu patriarca

Cheilla Gobi

Na noite Do dia 23/11, profissio-
nais da comunicação, políticos, 
líderes religiosos, empresários e 

entidades se reuniram no plenário da 
Câmara de Vereadores de Barreiras, 
no Oeste da Bahia, para prestigiarem 
a segunda edição do Troféu Impren-
sa Oeste 2017, promovido pelo Blog 
Barreiras Notícias, através do comu-
nicador Carlos Modesto, em parceria 
com os Blog Braga, Jornal Nova Fron-
teira, Blog Mural do Oeste, Correio do 
Oeste e Jornal Gazeta do Oeste. 

O Troféu Imprensa Oeste veio este 
ano com maior vigor com relação a edi-
ção anterior. A comissão organizadora 
teve a delicadeza de escolher empre-

Jayme modesto

No dia 09/12, a família Soares 
e Modesto reuniram-se com 
amigos e parentes para come-

morarem o aniversário de 95 anos 
do patriarca da família, seu José Joa-
quim Soares, – um ser humano que 
é uma lição de vida para seus inú-
meros descendentes e para as novas 
gerações. Na oportunidade, o Grupo 
da Pastoral da Família realizou uma 
celebração em comemoração pela 
passagem no aniversário.

José Joaquim nasceu no dia 10 de 
dezembro de 1922, no povoado de 
Santa Rita, hoje município de Boqui-
ras – Bahia. Chegou a Brejolândia, 
antigo Distrito de Brejo-Velho, muni-
cípio de Angical, ainda muito jovem, 
depois de passar alguns anos no mu-
nicípio de Correntina.

Filho de Avelino José Soares e 
Maria Humbelina Nunes Soares é 
o quarto de uma família de oito ir-
mãos, sete já não estão mais aqui. 
Viúvo da Senhora Maria Modesto 
Soares, Joaquim teve sete filhos 
desta união: Jayme Modesto Soares, 
Janilde Soares, José Soares Filho, 
Genoveva Soares, Maria Soares (in 
memória), Ana Modesto Soares e Da-
mião Soares (in memória). Já são 18 
netos e 23 bisnetos, e mesmo com a 
idade avançada ele sabe os nomes 

sários, empresas, políticos e entida-
des, que além de serem parceiros da 
imprensa regional, tem contribuído de 
forma significativa para o desenvolvi-
mento da região Oeste da Bahia.

Receberam a honraria as melhores 
empresas, vereadores, os melhores 
secretários municipais da região, o 
melhor deputado estadual e federal 
representantes da região e políticos 
destaques.

O prefeito de São Félix do Coribe, 
Chepa Ribeiro foi um dos home-
nageados por ser considerado um 
político entusiasta, pela forma de 
atuação e habilidades em construir 
amizades. Chepinha como é popu-
larmente conhecido agradeceu a 
honraria e na oportunidade pontuou 

alguns feitos de sua gestão.
O presidente da União dos Prefei-

tos da Bahia (UPB), Eures Ribeiro que 
também é o prefeito de Bom Jesus da 
Lapa foi agraciado com o troféu, pela 
sua trajetória política, aonde vem 
desenvolvendo um grande trabalho 
de reestruturação da máquina públi-
ca, visando o crescimento e fortale-
cimento do município. 

O professor William Shering, do mu-
nicípio de Barreiras, também foi um 
dos homenageados. Segundo, ele já 
foram muitas as oportunidade de optar 
por caminhos errôneos, mas preferiu o 
caminho do bem onde pela bondade 
do criador conseguiu construir carreira 
com a escola de preparação de alunos 
para o ENEM, Vestibular e concursos 

em geral. Com seu conhecimento cada 
vez mais aperfeiçoado ao longo dos 
últimos 16 anos já formou mais de 5 
mil alunos e com seu jeito eclético de 
lecionar faz de todos amigos. 

Já na Categoria “comunicadores”, 
o Jornal Gazeta do Oeste foi um dos 
homenageados com a honraria. O 
editor chefe Jayme Modesto recebeu 
o troféu ao lado da sua esposa Ke-
sia Neris, ela que é a diretora geral 
do jornal. Jayme falou um pouco da 
trajetória do veículo. Segundo ele, 
o Jornal tem liderança consolida-
da na região Oeste da Bahia, a cada 
dia mais, associado aos desafios da 
atualidade. Hoje, o Jornal Gazeta 
do Oeste, com sua versão impressa, 
circula em mais de 30 municípios da 

de todos eles.
Seu José da Maroca como é ca-

rinhosamente conhecido, viveu os 
reflexos de duas grandes guerras 
mundiais e viu chegar ao Brasil as 
grandes invenções tecnológicas, e 
ainda tem o privilégio de viver em 
dois séculos. Gozando de ótima saú-
de, chega aos 95 anos de idade muito 
bem, e está na vivência segura e flo-
rida na totalidade de uma vida quase 
centenária que tão poucos alcançam 
nesse mundo. 

Viver 95 anos com saúde não é 
para qualquer pessoa. Meu pai ob-
teve essa graça pelo seu imensu-
rável merecimento, vive com o que 
ganhou, e confiante pretende che-
gar aos mais de cem anos podendo 
sorrir ainda para todos e contemplar 
os próprios passos na limpa estrada 
que trilhou.

Para nós da família, ele é um pai 
ideal e muito especial, carinhoso, 
amigo, fraterno e caridoso. Cons-
truiu sua história edificada em valo-
res e medidas, traduzindo seus ideais 
de homem de luta que nunca perdeu 
a esperança apesar das adversidades 
e desafios que a vida lhe impôs. Um 
sábio, graduado e pós-graduado na 
escola da vida.

Para nós da família, e aqui, vale a 
redundância, nosso pai é um ser hu-
mano especial, um homem de bom 
caráter, JUSTO E DIGNO.

região, com uma tiragem de seis mil 
exemplares. Falou também que a ver-
são online cada dia se aproxima das 
demandas dos internautas, conec-
tado nas redes sociais e ampliando 
a interatividade e a participação de 
seus leitores, além daA criação do 
informativo diário com publicações 
oficiais e a certificação digital deram 
mais confiança e segurança aos seus 
parceiros e anunciantes. 

“Agradeço imensamente por mais 
esta conquista! A equipe Gazeta do 
Oeste trabalha com ética e respon-
sabilidade buscando sempre levar a 
informação coerente aos nossos lei-
tores. Agradecemos principalmente 
aos nossos leitores e anunciantes”, 
disse Modesto.
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SANTA MARIA DA VITÓRIA

SÃO FÉLIX DO CORIBE

Prefeitura está fazendo projeto arquitetônico para recuperação e revitalização 
da Prainha

Projeto café da manhã com o gestor

Renatinho consegue junto ao estado asfaltamento para o centro da cidade

Prefeito de Santa Maria da Vitória fala das 
dificuldades e dos avançosJayme modesto

Ao completar um ano a frente da 
administração pública munici-
pal, o prefeito de Santa Maria 

da Vitória, Renato Rodrigues Leite 
(Renatinho), que governa o municí-
pio pela primeira vez, faz uma avalia-
ção racional de sua gestão até o mo-
mento. Ele cita avanços e conquistas 
em diversas áreas, mas ressalta as 
dificuldades encontradas na elabo-
ração e implantação dos projetos 
idealizados no seu plano de governo, 
como a captação de recursos para ti-
rá-los do papel.

“As dificuldades são muitas e a 
burocracia emperra a gestão. Mas 
iremos continuar trabalhando para 
executar muito daquilo que a gente 
gostaria. A burocracia pública é a 
maior dificuldade. Você pode pensar 
rápido, querer ser rápido, mas tem 
um aparato que te amarra”, desabafa 
Renatinho. 

O atual prefeito de Santa Maria 
da Vitória acredita que, em 2020, 
quando encerra o seu mandato, o 
eleitorado santa-mariense vai com-
preender o contexto burocrático da 
máquina pública, mesmo diante de 
possíveis insucessos na realização 
de propostas da campanha eleitoral 
de 2016, que conquistaram a maioria 
dos votos. 

Renatinho reconhece ainda, que 
os três anos restante do seu gover-
no são exíguos perante as deman-
das das mais diversas áreas, mas 
promete aplicar da melhor maneira 

Jayme modesto

Muito já fora feito nestes doze 
meses, mas o prefeito Chepa 
Ribeiro, promete continuar 

fazendo uma administração trans-
parente e participativa, objetivando 
colocar o município como referência 
em gestão pública na região Oeste 
da Bahia.

“É um grande desafio para nós, 
porque São Félix do Coribe é uma 
cidade com quase 16 mil habitan-
tes. Nossa gestão tem atuado com 
muita responsabilidade, sempre fo-
cada no bem estar de seu povo. Te-
mos uma equipe técnica capacitada, 
que vem ajudando bastante e esta-
mos trabalhando com planejamento 
para os quatro anos de gestão”, enfa-
tizou Chepa.

Conforme destacou Chepa, em en-
trevista exclusiva ao Jornal Gazeta 
do Oeste, a educação é o carro chefe 
de sua gestão. “investir na educação 
é fundamental. As crianças poderão 
contribuir muito para o desenvolvi-
mento de nossa cidade no futuro. 
Temos que investir na construção 
de novas escolas, creches, em trans-
porte escolar, merenda escolar de 
qualidade e em novas tecnologias 
de ensino através da informatização, 
bem como na capacitação dos profis-
sionais do setor”, afirmou.

São 365 dias de muito trabalho e 
segundo Chepa Ribeiro, setores es-
senciais foram priorizados como a 
saúde, educação, social, infraestru-
tura, transporte entre outros setores 
da administração.

possível os recursos públicos, prin-
cipalmente por conta da previsão 
orçamentaria.

“Eu não estou preocupado em ape-
nas cumprir as promessas de cam-
panha, eu vou ter a capacidade de, 
em 2020, prestar contas para a so-
ciedade e dizer, com muita verdade e 

Durante a entrevista, o prefeito 
falou que 2017 foi um ano de muito 
trabalho, até porque receberam um 
município com muitos problemas, 
sem estrutura nenhuma. “É como se 
tivéssemos assumido uma empresa 
com uma demanda enorme e sem 
uma estrutura para tanto. Nos pri-
meiros meses, nós economizamos, 
organizamos a casa e com todas as 
dificuldades encontradas, prioriza-
mos algumas áreas e conseguimos 
realizar algumas ações”. 

Dentre as atuações, Chepa citou 
a reforma em todas as escolas; mais 

clareza, o que foi feito, como fizemos 
e por que fizemos. Também vou reco-
nhecer o que não fizemos. E quando 
você fala a verdade, à luz do dia, e 
presta contas, a população entende 
isso”, disse o prefeito.

Nos próximos três anos, segundo 
Renato Leite, a população deve es-

300 km de estradas rurais, pavimen-
tação em 12 novas ruas com recur-
sos próprios do município, além de 
reformar todos os postos de saúde. 
“Pegamos os hospitais praticamente 
sem médicos e hoje já estamos com 
22 médicos, temos sete especiali-
dades. Colocamos medicamentos 
na farmácia, já conseguimos trazer 
energia para algumas localidades 
da zona rural, com o apoio do gover-
no do estado, além de outras ações 
emergenciais que o município esta-
va necessitando e para 2018, já lan-
çamos a obra da prainha, que está 
dividida em quatro etapas, e logo 
mais lançaremos o convênio para 
dar início as primeiras etapas”, en-
fatizou o prefeito.

perar eficiência dos gastos públicos 
e a continuidade de projetos impor-
tantes que estão sendo viabilizados, 
visando melhorias no aspecto visual 
da cidade, além de avanços impor-
tantes, nas áreas de saúde, educa-
ção, social, infraestrutura, agricultu-
ra, dentre outras.

Em entrevista a equipe do Jornal 
Gazeta do Oeste, Renato Leite fez 
uma explanação desses 12 meses 
a frente do governo municipal. “Pe-
guei o município com um dos maio-
res déficits previdenciários, só da 
caixa de previdência do município 
uma dívida de 19 milhões. O gover-
no anterior fez 9 renegociações e o 
INSS travou todas. A nossa adminis-
tração conseguiu fazer uma agora e 
estamos tentando tirar Santa Maria 
da Vitória da inadimplência”, come-
mora o prefeito destacando que o 
município já conseguiu assinar um 
convenio de 2 milhões de reais para 
pavimentação do Centro da cidade. 
“Já conseguimos fazer 7.500 metros 
de asfalto no bairro do Alto do Cru-
zeiro, estamos com várias ruas semi-
-calçadas. Estamos também com um 
projeto fantástico de levar água po-
tável para os povoados, beneficiando 
mais de 5.200 pessoas”.

O prefeito falou ainda que está 
tentando incluir Santa Maria no se-
miárido. “O pequeno agricultor tem 
sofrido muito com essas dívidas 
monstruosas, junto aos bancos. Essa 

CAFÉ DA MANHÃ COM O 
GESTOR
A fim de gerar maior aproximação 

entre a gestão pública e a comuni-
dade escolar, o prefeito de São Félix 
do Coribe, e colaboradores da co-
munidade estudantil, utilizaram da 
técnica “Café da manhã com o ges-
tor”. Durante meses, Chepa Ribeiro 
percorreu o município ouvindo alu-
nos, professores, e munícipes, para 
se iterar de suas necessidades. “Tive 
a ideia de lançar o projeto, café da 
manhã com o gestor, para poder 
entender o mundo dessas crianças, 
o que elas esperam de um gestor, o 
que elas necessitam realmente. A 
ideia veio de uma lembrança da in-
fância, no qual eu sentia a vontade 

luta já tem 30 anos. Agradeço o em-
penho do deputado estadual Cacá 
Leão e o vice-governador do estado 
João Leão, pelo apoio, pois agora 
teremos em média 95% do arrebate 
das dívidas, em média 750 agricul-
tores serão beneficiados”, disse o 
gestor.

Renatinho garantiu não ser fácil 
fazer gestão pública. “São muitas 
regras para serem cumpridas, e eu 
peguei um governo cheio de vícios, 
mas já estamos conseguindo vencer. 
Podem acessar o Portal da Transpa-
rência da prefeitura e acompanhar a 
nossa administração e tudo que fize-
mos foi dentro da legalidade. Tenho 
uma equipe preparada e estamos 
nessa luta e na minha gestão eu não 
aceito que o município perca nada 
para ninguém”.

Outro sonho dos munícipes, con-
forme contou Renatinho, é o Hos-
pital regional e que já foi colocado 
como meta em sua gestão. “Já con-
versamos com o governador no dia 
24 de novembro e logo em breve nos 
teremos outra reunião para fechar-
mos e lançarmos até janeiro de 2018 
a pedra fundamental desse equipa-
mento de saúde”.

Para 2018, a perspectiva é inves-
tir em média 20 milhões através de 
emendas. “Tenham esperança, acre-
ditem, vamos transformar Santa Ma-
ria da Vitória, vamos fazer em qua-
tro anos o que não fizeram em oito. 
Vamos começar a colher os frutos 
a partir de janeiro de 2018”, disse o 
prefeito de Santa Maria da Vitória.

de me aproximar dos gestores, mas 
quase sempre era impossível, princi-
palmente por ser criança. Portanto, 
resolvi ir a todas as escolas e foi uma 
experiência fantástica. Deparei-me 
com tamanho conhecimento, muitas 
interrogações pertinentes, muitos 
questionamentos de grande valia”, 
conta o prefeito. 

Questionado sobre as dificulda-
des enfrentadas neste primeiro mo-
mento Chepa respondeu: “A maior 
dificuldade é fazer com que as pes-
soas entendam que o município não 
tem condições financeiras de arcar 
com tudo. O município tem poucos 
recursos, e que precisa ser admi-
nistrado com muito zelo, com muita 
responsabilidade, buscando sempre 
auxiliar as pessoas no momento das 
dificuldades”.

Para 2018, o prefeito disse está 
confiante e garante muito trabalho. 
“A nossa perspectiva é que o municí-
pio se transforme em um grande can-
teiro de obras. Já lançamos a prainha 
e a rodoviária e queremos ainda fazer 
uma quadra poliesportiva, com pra-
ça e pavimentação, na comunidade 
de Tabuleiro, e outras em Entronca-
mento de Porto Novo, Monte Alegre e 
Alagoinhas, bem como a Escola Mo-
delo, - Palácio do Saber, que em seu 
projeto conta com auditório, quadra, 
refeitório, cantinas com novas pro-
postas, para que os alunos acompa-
nhem a manipulação dos alimentos, 
laboratório científico, biblioteca, e 
100% de acessibilidade. Será um ano 
muito produtivo, e o futuro nos espe-
ra”, concluiu Chepa Ribeiro.

São Félix do Coribe: Um novo momento, uma nova história

FOTOS:  REPRODUÇÃO

FOTOS:  REPRODUÇÃO
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“Um ano de muito trabalho”, 
avalia o prefeito Humberto Pereira

Cheilla Gobi

Nesse ano de 2017, a Prefeitura 
de Tabocas do Brejo Velho, no 
Oeste da Bahia caminhou a pas-

sos largos. Desde os primeiros me-
ses desse ano, homens e máquinas 
já trabalhavam a todo vapor, tanto 
na sede como também na zona rural 
do município. 

Cheilla Gobi

O 
presidente da Câmara de Ve-
readores de Angical, no Oeste 
baiano, o vereador Edimar Viei-

ra garante entregar até o início de 
janeiro, o prédio do Poder Legislativo 
totalmente reformado. A obra já lici-
tada foi anunciada na segunda-feira 
(05/12), e os trabalhos foram inicia-
dos No dia 07 de dezembro.

De acordo com informações do 
presidente, o espaço será todo rees-
truturado e ganhará novo piso todo 
em porcelanato, pintura geral, sen-
do duas paredes revestidas, dentre 
outros retoques, além de mobiliário 
moderno.

A obra que está orçada em 61 mil 
reais promete mais conforto aos ve-
readores e principalmente a popu-

De acordo com o prefeito Hum-
berto Pereiro, conhecido como Beto, 
esse primeiro ano do seu segundo 
mandato foi a continuidade de qua-
tro anos de uma gestão iniciada em 
2013 com muita dificuldade, mas 
que com muito trabalho foi possível 
arrumar a casa. “Em todo canto da 
cidade está acontecendo progresso. 
Vários bairros já foram contempla-
dos com ações de desenvolvimento 
do nosso município. E a cada dia, 
novos bairros e outros povoados es-
tão passando por transformação e o 
trabalho vai continuar até o fim do 
nosso mandato. Esse mandato tem 
sido a consolidação deste trabalho”, 
comemorou o prefeito. 

A construção da Creche Municipal 
foi citada pelo gestor como um gran-
de investimento para a população de 
Tabocas. Segundo Beto, as obras fo-
ram abandonadas pela gestão ante-
rior de 2008/2012 em sua iniciação, 

lação, que acompanha de perto os 
trabalhos do legislativo. O valor que 
será gasto com mobílias ainda não 
está definido, conforme explica o 
presidente.

“Resolvemos gastar este recurso 
com a reforma do prédio da Câmara 
porque é um bem público que preci-
sa ser preservado e estava sofrendo 
com a ação do tempo, com prejuízos 
para sua estrutura. Quando eu to-
mei posse como presidente, assumi 
esse compromisso e agora, estamos 
encerrando o ano com dinheiro em 
caixa para realizar esta importante 
obra”, disse Edimar.

Para o presidente, a reforma e ade-
quação do prédio da Câmara Munici-
pal irá oferecer mais comodidade aos 
parlamentares e também ao povo de 
Angical. “Não foi fácil, pois o repasse 

TABOCAS DO BREJO VELHO

ANGICAL

cujos serviços ora executados não 
tinham qualidade e fugiam dos pa-
drões exigidos na planilha do projeto 
original. 

“A gestão atual agindo com res-
ponsabilidade, considerando de 
suma importância à educação infan-
til e o apoio às famílias taboquenses, 
cujas mulheres e mães necessitam 
ausentar-se de suas casas para tra-
balharem, pensando também na 
valorização e no investimento edu-
cacional às crianças que serão os 
sucessores das atividades profissio-
nais e comerciais atuais, retomou as 
obras da Creche Municipal, através 
de nova licitação e contratação de 
empresa de construção civil para 
conclusão da obra”, explicou Beto. 

A Prefeitura de Tabocas deu início 
também neste ano de 2017, a obra 
de construção de uma quadra Polies-
portiva na Escola Magalhães Neto na 
sede do município, reforma e melho-

do duodécimo que a Câmara recebe 
é pouco, mas com muita força de 
vontade estamos conseguindo fazer 
o muito com pouco e vamos fazer 
muito mais,” destacou Edimar.

rias do Ginásio Poliesportivo Julião 
Cavalcante de Araújo, na sede do 
município, bem como concluiu, em 
abril, a obra do Ginásio de Esporte 
no povoado de Mucambo no interior 
do município. 

“É um ginásio grande, coberto, com 
vestuário e banheiros, no mesmo pa-
drão do ginásio poliesportivo que te-
mos na sede de nosso município”, in-
formou o prefeito destacando ainda 
que toda a população de Tabocas, em 
especial a juventude, esperava an-
siosamente por esta obra. “Durante 
muito tempo tentamos, mas graças a 
Deus, ao governo federal, e ao nosso 
empenho conseguimos”. 

Os tempos difíceis marcados pela 
poeira em períodos secos e pelo 
barro em dias de chuva ficaram no 
passado para inúmeras localidades 
do município, e para outros também 
irão ficar, em um futuro próximo, 
conforme explica o prefeito. 

“Depois de longos anos de espera, 
a nossa gestão iniciou as obras de 
pavimentação em paralelepípedo 
e também asfálticas em diferentes 
localidades do nosso município. In-
vestir em pavimentação é melhorar 
a qualidade de vida dos moradores. 
Essa é uma das prioridades da nos-
sa administração. Diversas ruas de 
povoados do município já recebe-
ram e outras vão receber pavimen-
tação e drenagem”, garantiu Beto, 
acrescentando ainda que Tabocas 
do Brejo Velho segue em constante 
desenvolvimento, com intuito em 
alcançar ao patamar esperado pela 
população. �”Tudo é uma questão de 
tempo. O nosso município já mudou 
muito para melhor nesses últimos 
anos e o nosso povo pode ter a cer-
teza de que dias melhores virão”, 
finaliza o prefeito desejando boas 
festas e um ano de 2018, cheio de 
esperança e paz.

Para o prefeito Humberto Pereira, esse primeiro ano do seu segundo mandato foi a 
continuidade de quatro anos de uma gestão iniciada em 2013

A obra que está orçada em 61 mil reais promete mais conforto aos vereadores e principalmente a população

Câmara de Vereadores de Angical passa por ampla reforma

FOTOS:  REPRODUÇÃO

FOTOS:  REPRODUÇÃO
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Pablo Barrozo se reúne com Comissão pela 
Pavimentação da BA 351 e presidente da Alba

Duas vitórias do movimento municipalista: derrubada do veto do 
Encontro de Contas e liberação de R$ 2 bi para socorrer municípios

asCom do deputado

O 
deputado Pablo Barrozo (DEM) 
se reuniu no dia 12 de dezem-
bro, com lideranças do Oeste 

da Bahia, integrantes da Comissão 
de Pavimentação da BA 351, que liga 
os municípios de Santa Rita, Mansi-
dão e Buritirama, juntamente com 
o presidente da Assembleia Legisla-
tiva da Bahia, Angelo Coronel, para 
cobrar soluções do Governo do Esta-
do visando a pavimentação asfáltica 
da rodovia.

O parlamentar responsabilizou o 
governador Rui Costa pelas péssimas 
condições da BA-351 e comprovou 
que a rodovia é de responsabilidade 
do governo estadual, através de um 
relatório do Departamento Nacio-
nal de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT) e Ministério dos Transportes. 

Barrozo recebeu as lideranças do 

da Redação
COM INFORMAÇÕES DA UPB 

A 
força municipalista, que reuniu 
mais de três mil prefeitos bra-
sileiros – sendo 401 represen-

tantes baianos – na capital federal, 
no dia 22/11, gerou duas vitórias im-
portantes para as prefeituras de todo 
o país, que se encontram em estado 
financeiro alarmante.

A primeira trata-se da derrubada 
do veto do presidente Temer, refe-
rente ao Encontro de Contas (Veto 
30/2017). O Encontro de Contas per-
mitirá uma subtração entre débitos e 
créditos dos Municípios com a União, 
resultando no real valor da dívida e 
no exato montante das parcelas que 
devem ser descontadas do Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM) 
com o intuito de quitá-la.

Oeste e reivindicou as obras. “O go-
verno dá desculpa a população e não 
cumpre com suas obrigações. O go-
vernador disse que não poderia fazer 
a requalificação da rodovia porque 
era federal. Porém, o próprio DNIT 
o desmentiu e, após, minha solicita-
ção, enviou documentos comprovan-
do que a rodovia é de responsabili-
dade do governo estadual. A estrada 
necessita de requalificação e vou, 
junto com o povo do Oeste, continuar 
cobrando até ser solucionado”, disse 
o parlamentar.

Estiveram presentes também na 
reunião o vice-prefeito de Santa Rita 
de Cássia Ranulfo Barbosa, o ex-pre-
feito de Buritirama Arival Viana, o 
ex-prefeito de Mansidão Davi Frank, 
o coordenador da Comissão de Pavi-
mentação da BA 351 Lourival Lopes 
Alencar, vereadores e lideranças da 
região.

A segunda é que o governo federal 
autorizou, por meio de Medida Provi-
sória, o Apoio Financeiro aos Muni-
cípios (AFM), de forma emergencial, 
no valor de R$ 2 bilhões. O valor des-
tinado aos municípios baianos vai 
ajudar, por exemplo, no pagamento 
do décimo terceiro salário dos ser-
vidores municipais e manter os ser-
viços de saúde e educação, que, no 
momento, estão ameaçados por con-
ta da grande crise instalada no país.

“Esse é o resultado de uma luta 
que começou no dia 26 de outubro, 
em Salvador. Independente de parti-
do político, nós, prefeitos e prefeitas, 
nos unimos em prol de um objetivo: 
o sofrimento financeiro que tomou 
conta das prefeituras brasileiras. 
Desde ontem, estamos em Brasília 
fazendo toda a pressão necessária 
para que os olhos de Brasília estejam 

voltados aos municípios. Essa vitória 
é a maior prova de que juntos somos 
mais fortes”, comemorou o presiden-
te da União dos Municípios da Bah-
ia (UPB) e prefeito de Bom Jesus da 
Lapa, Eures Ribeiro.

Os municípios baianos receberão 
em dezembro o repasse do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) referente a janeiro. 
A antecipação foi anunciada pelo 
governador Rui Costa na noite desta 
sexta-feira (24) em Guanambi após 
inauguração da policlínica regional 
de saúde. O gesto atende ao pleito dos 
prefeitos que reclamam dos efeitos da 
crise econômica. “O que fiz nos últi-
mos dois anos, farei neste ano tam-
bém. Vamos antecipar e pagar no final 
do mês”, disse Rui ao ser questionado 
pelo BNews quanto à reivindicação 
dos prefeitos baianos sobre o ICMS.

O deputado estadual recebeu as lideranças do Oeste para reivindicar as obras de Pavimentação 
da BA 351, que liga os municípios de Santa Rita, Mansidão e Buritirama

O encontro foi realizado pela empresária e diretora da Clínica 
Reabilitar, Luana Hoppe que na oportunidade, agradeceu a todos 
os profissionais de saúde que prestam os seus serviços à Clínica

Presidente da UPB Eures Ribeiro

BOCÃO NEWS

JAYME MODESTO

Jayme modesto

A 
Clínica Reabilitar promoveu um 
momento de confraternização 
com seus profissionais. O even-

to, idealizado pelos seus diretores 
Luana Hoppe e Vitor Hugo, aconte-
ceu na residência do casal, chácara 
“Soçaite Gaúcho” em Barreiras.

Na oportunidade, a empresária e 

diretora da Clínica Reabilitar Luana 
Hoppe agradeceu a todos dizendo 
acreditar na potencialidade dos 
profissionais de saúde que pres-
tam os seus serviços à Clínica, e 
também na excelente receptividade 
que vem tendo na cidade, dizendo-
-se muito feliz com o trabalho e de-
dicação de todos.

Foram momentos de muita des-

contração e interação entre os pre-
sentes, num clima bastante harmo-
nioso, principalmente no momento 
da premiação dos amigos secretos. 
Depois de muito Chopp teve até 
quem trocasse de amigo secreto. A 
confraternização foi encerrada com 
um delicioso churrasco acompanha-
do de outras delícias e tudo regado a 
muita alegria.

Clínica Reabilitar promove momento de confraternização
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Emendas do deputado Antonio Henrique 
Junior garantem obras no Oeste baiano

asCom do deputado

O 
governador Rui Costa assinou 
no dia 27 de novembro, uma sé-
rie de convênios e autorizações 

para obras com prefeitos e prefeitas 
de dezenas de municípios da Bahia. 
Entre os municípios beneficiados es-
tão Barreiras, Wanderley, Cotegipe, 
Santana, São Desidério, Baianópolis, 
Buritirama, Mansidão, Barra e Santa 
Maria da Vitória. Parte dessas obras 
receberam recursos de emendas do 
deputado estadual Antonio Henri-
que Júnior para serem viabilizadas.

Segundo o parlamentar, essa se-
gunda etapa de convênios reforça 
ainda mais o empenho do governa-
dor em resolver os problemas dos 
municípios baianos, apesar da grave 
crise pela qual o país ainda atraves-
sa. “Nós estamos aqui hoje dando 
um passo importante para concreti-
zar desejos de milhares de pessoas 
que vivem nos municípios e querem 
ver suas ruas asfaltadas ou água de 
qualidade saindo das torneiras”, co-
mentou.

Os investimentos do Governo da 
Bahia nas obras nos quatro cantos do 
Oeste baiano somam mais de R$ 12 
milhões e são demandas solicitadas 
pela região. Com obras de abasteci-
mento de água, saneamento básico, 
assistência técnica e infraestrutura, 
o objetivo é levar mais qualidade de 
vida para a população.

OBRAS
As obras que terão convênio e/ou 

autorização assinados pelo gover-
nador são: Construção de Sistema 
Simplificado de Abastecimento de 
Água (SSAA) de Queimado e cons-
trução de extensão de rede de distri-

da Redação
COM INFORMAÇÕES BIRÔ COMUNICAÇÃO

Convênios e ordens de serviço, 
voltados para diversas áreas, 
a exemplo de saúde, esportes, 

agricultura e recursos hídricos, fo-
ram assinados pelo governador Rui 
Costa e prefeitos de 187 municípios 
baianos, no dia 27/11, no auditório 
da sede da União dos Municípios da 
Bahia (UPB), em Salvador. A parceria 
reúne recursos superiores a R$ 81 
milhões. Três municípios do Oeste 
serão beneficiados.

“É com obras que trazem melho-
rias no dia a dia das pessoas que 
esse governo muda a vida dos baia-
nos. Com obras de pavimentação e 
com construção de praças e outras 
intervenções, que o governo chega 
nas diferentes regiões e demonstra 
o quanto é importante cuidar das 
pessoas”, disse a secretária de De-

buição de água de Cabeceira e Mario 
Borges, em Baianópolis; Sistema de 
abastecimento de água dos povoa-
dos de Barrocão de Cima, Barrocão 
de Baixo, Bebedouro, Gameleira e 
Passagem Funda, SSAA de Mucam-
binho, SSAA de Fazendinha e SSAA 

senvolvimento Urbano do estado, 
Jusmari Oliveira. 

Catolândia e Wanderley serão 
beneficiados com contratos com a 
pasta comandada pela secretária 
Jusmari Oliveira. O investimento to-
tal da Sedur para a região é superior 
a R$ 1 milhão. “É com muita satisfa-
ção que assinamos esses convênios 
com os municípios do Oeste em uma 
demonstração do governador Rui 
Costa de que governa para todos os 
baianos. O povo do oeste pode tem a 
certeza que esse é um governo que 
cuida da região”, disse Jusmari.

Além disso, a cidade de Barreiras 
assinou convênio com Sudesb/Setre 
que garantiu a construção da pista de 
atletismo no 10� Batalhão da Polícia 
Militar. Uma antiga reivindicação da 
população, que contou com interven-
ção da secretária para sair do papel. 
O investimento é R$ 500 mil. “É a rea-
lização de uma demanda da comuni-

de Cachoeira do Rio de Ondas, em 
Barreiras;

Entrega de ambulância para o mu-
nicípio de São Félix do Coribe; Con-
vênio de Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural (ATER) com Buritirama, 
Wanderley e Santana; Construção de 

dade de Barreiras, que tenho oportu-
nidade de, ao lado da secretária Olivia 
Santana, do governador Rui Costa, 
tirar do papel. Em breve, teremos no 
10º BPM um equipamento esportivo 
que vai servir não só para a PM, mas 
para toda comunidade, atraindo jo-
vens e dando oportunidade através do 
esporte”, disse Jusmari Oliveira.

De acordo com o governador do 
estado, Rui Costa, cada assinatura 
foi pensada em parceria com os pre-
feitos, visando sempre dar melhores 
condições aos baianos. “Quando 
esse acordo é feito com a boa von-
tade das duas partes, tudo fica mais 
fácil e até mais barato”, afirmou Rui. 

Entre os 187 municípios benefi-
ciados, 22 terão obras realizadas 
pela Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano (Sedur), através da Conder. 
O investimento em obras de pavi-
mentação e desenvolvimento urbano 
será superior a R$12 milhões.

SSAA de Caraíbas e SSAA de Assen-
tamento Rio Grande 2, em Cotegipe; 
Construção de sistema de abaste-
cimento de água dos povoados São 
José, Poço do Meio e Juaí, em Mansi-
dão; Construção de SSAA de Pau de 
Colher, em Santa Maria da Vitória; 

Construção de SSAA de Lagoa dos 
Cavalos e SSAA de Sítio do Meio – 
Pintadinho, em Santana; Construção 
do sistema de tratamento de água do 
Sítio do Rio Grande, em São Desidé-
rio; Construção da praça do povoado 
da Goiabeira, em Wanderley.

Os municípios de Barreiras, Wanderley, Cotegipe, Santana, São Desidério, Baianópolis, Buritirama, 
Mansidão, Barra e Santa Maria da Vitória são beneficiados com convênios e autorizações para obras

Barreiras, Catolândia e Wanderley serão beneficiados com os investimentos. 
No total, 187 municípios baianos assinaram convênios e ordens de serviço

Prefeito de Catolândia assina convênio

Região Oeste será contemplada com recursos do governo estadual
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MORPARÁ

CATOLÂNDIA

Prefeito de Morpará fala dos 
avanços e conquistas de 2017

Cheilla Gobi

A 
Prefeitura de Morpará, no Oeste 
baiano encerra o ano de 2017 
comemorando avanços e con-

quistas. Mesmo com o cenário de-
safiador, com queda expressiva de 
receita e crise financeira, diversos 
investimentos foram ampliados, no-
vos serviços implantados e muitas 
obras construídas, conforme o pre-
feito Lelei Barreto.

O gestor conta que no início de 
sua gestão foi necessária algumas 
mudanças com intuito de equilibrar 
as contas da Prefeitura. O número de 
secretários foi reduzido de sete para 
quatro, com a nomeação da vice-pre-
feita Solange Novais para a Assis-
tência Social, além da observância à 
igualdade de gênero - duas mulheres 
e dois homens à frente das secreta-
rias. O governo municipal de Morpará 
reduziu em mais de 50% a despesa 

Jayme modesto

A 
Câmara Municipal de Catolân-
dia encerrou os trabalhos legis-
lativos de 2017, no dia 18/12, 

com a realização de duas sessões 
ordinárias. Na pauta, para segun-
da votação os projetos de número 
15/2017 LOA – Lei Orçamentarias 
Anual, e o projeto número 16/2017 
que define as políticas púbica e so-
cial do município de Catolândia. 
Os projetos foram aprovados por 
unanimidade, uma demonstração 
inequívoca de união e compromisso 
dos vereadores com o município e a 
sociedade.

O legislativo entra em recesso, 
mas, as atividades externas seguem. 
O presidente da Casa, o vereador 

com pessoal nos cargos do 1° escalão.
“A medida além de adequar o nú-

mero de secretários à realidade do 
município, visa cumprir as exigências 
da Lei de Responsabilidade Fiscal e 
consequentemente ajuda a manter 
o equilíbrio financeiro, em função da 
forte queda de receita dos últimos me-
ses”, explica Lelei destacando que so-
lidários e compreensíveis com a situa-
ção, os secretários que deixaram suas 
funções continuam firmes na luta 
ajudando-o a colocar o município nos 
trilhos. “Agradeço pelo companheiris-
mo, e ressalto a importância do traba-
lho desenvolvido por cada secretário 
nesta fase inicial, que é o momento 
mais difícil de qualquer governo”.

O prefeito falou das suas andanças 
em busca de recursos para Morpará. 
Em uma dessas visitas à capital baia-
na Lelei assinou um convênio com 
o Estado e assegurou recursos para 
investimentos em aquisição de veí-

Adailton de Almeida Subrinho falou 
com exclusividade ao Jornal Gaze-
ta do Oeste, nesta última sessão, e 
ressaltou que o ano fechou positi-
vamente, com uma ótima produção 
legislativa. “Estamos agradecidos 
pelo excelente ano que passamos. 
Tivemos momentos difíceis, mas 
muito mais momentos de alegrias e 
conquistas”, disse o presidente des-
tacando a parceria entre o Legisla-
tivo e o Executivo. “Unimos forças 
com o prefeito Gilvan Pimentel para 
trabalharmos em parceria visando 
melhorar a vida do povo Catolândia-
no. No próximo ano seguiremos com 
este mesmo objetivo e empenho, 

culo, equipamentos de informática 
e georreferenciamento, para apoiar 
as ações da equipe técnica da se-
cretaria municipal de Agricultura. 
Ainda sobre as agendas em Salvador, 
o prefeito e o assessor do deputado 
federal Afonso Florence, Adriano 
Souza, estiveram em audiência com 
Diretor de Energia da SEINFRA, tra-
tando sobre o pleito apresentado 
através do Ofício n°. 156 de 25 de 
outubro de 2017, do gabinete do pre-
feito, com orçamento estimativo ela-
borado pela Coelba, no valor de R$ 
111.059,46, para relocação da rede 
de alta tensão localizada sobre o co-
légio Estadual Nemisia Ribeiro San-
tos e sobre a praça com anfiteatro, 
em construção na entrada da cidade.

O Diretor de Energia, Gilson Mo-
raes, informou que o Secretário Mar-
cus Cavalcanti autorizou a obra. 
Outra ação confirmada por Gillson, 
trata-se da energia de Sítio Dos Bo-

focados em aprovar leis pertinentes 
com a realidade do município e da 
comunidade e assim, auxiliando as 
ações da gestão municipal”, salien-
tou Adailton.

Para o próximo ano, o presidente 
acredita que os vereadores terão que 
empenhar e trabalhar ainda mais 
focados nos problemas que mais 
atingem a população. “Posso reafir-
mar que neste ano de 2017, os parla-
mentares apresentaram e aprovaram 
inúmeras indicações, como também 
aprovaram importantes projetos de 
lei do executivo de grande relevância 
para a sociedade. Para 2018, o povo 
espera ainda mais de todos nós, por 

tas, mais um pleito que vinha sendo 
pautado constantemente por Lelei 
nas audiências junto à Superinten-
dência de Energia e Comunicações 
em atendimento às solicitações do 
Vereador Alcemir Torres Cemir, que 
pediu a revisão e atualização do 
projeto no intuito de considerar o 
aumento do número de moradias 
na comunidade e consequentemen-
te diminuir o valor do investimento 
por consumidor, afim de viabilizar a 
aprovação da obra com base nos cri-
térios estabelecidos pelo Programa 
Luz Para Todos, sendo portanto apro-
vada no valor total de R$ 231.782,17 
para atender nove consumidores, 
obra já autorizada a execução.

O prefeito Lelei destacou ainda o 
esforço para realizar a tão sonhada 
pavimentação na rodovia BA 160 - 
trecho que interliga Morpará à BR 
242. De acordo com o gestor, o enge-
nheiro Francisco Albano, da Secreta-

isso trabalharemos com garra total, 
para que a nossa população seja 
mais bem assistida com mais proje-
tos e ações visando o bem de todos”, 
disse Adailton.

Durante a sessão, os vereadores 
destacaram o comprometimento do 
parlamento com a população. Na 
oportunidade fizeram um balanço 
da atuação da Câmara em 2017, que 
para eles teve um saldo positivo. Vá-
rias atividades desenvolvidas foram 
lembradas, como a aprovação de 16 
projetos de lei oriundos do execu-
tivo, 41 indicações, requerimentos 
entre outras proposituras, todos 
para realização de obras que mobi-
lizaram a prefeitura a executá-las, 
estreitando assim, o diálogo com as 
comunidades.

O decano da Casa, o vereador Do-
mingos Marcelino, que já está em 
seu sexto mandato, considerou o ano 
particularmente bom. “Pude ver uma 
Câmara comprometida, promovendo 
debates importantes de interesse 
do povo, recebendo a sociedade, as 
lideranças comunitárias, os funcio-
nários públicos, sempre encami-
nhando os problemas em busca de 
soluções”, lembrou.

ria de Infraestrutura do Governo do 
Estado da Bahia, já realizou visita 
técnica na rodovia para atualizar o 
orçamento e o projeto da obra.

O prefeito falou que tem trabalha-
do muito com objetivo de buscar o 
desenvolvimento de Morpará. Conta 
que tem buscado oferecer mais saú-
de, educação, pavimentações, segu-
rança dentre outras ações. “Nossa 
agricultura está sendo fortalecida, 
buscando sempre a assistência aos 
produtores rurais. Podemos afirmar, 
com muita satisfação, que estamos 
dando a nossa contribuição para o 
desenvolvimento de nossa terra. Tra-
balhando com dedicação e carinho 
por dias melhores, por um município 
cada vez melhor. Estamos encerran-
do o ano de 2017 com o sentimento 
de dever cumprido neste primeiro 
momento e gratos com todos os cida-
dãos, que confiaram em nosso traba-
lho”, destaca o prefeito. 

A atual gestão da Câmara, realiza-
da por sua Mesa Diretora, também 
foi marcada como um ponto positivo 
em 2017. “Quero parabenizar a Mesa 
Diretora pelo seu empenho nesse 
ano, porque eu vejo cada vez mais, 
essa Casa vem respeitando o espírito 
democrático. A Câmara está de para-
béns e todos nós vereadores ficamos 
satisfeitos”, disse o vereador Jusci-
mar Pereira.

Mas, a tônica maior da sessão foi 
sobre as placas comemorativas de 
final de ano, oferecidas pela Mesa 
Diretora a todos os vereadores e ser-
vidores da Casa. No ato também foi 
entregue uma Placa da legislatura 
2017/ 2020.

O presidente Adailton Almeida, 
fez questão de fazer a leitura da 
mensagem do legislativo, que logo 
foi acompanhado de uma linda men-
sagem dos servidores da Casa lida 
pelo diretor da Câmara, Gilnando 
Macedo.

Após o encerramento, o legislativo 
municipal, através do seu presidente 
Adailton de Almeida Subrinho ofere-
ceu um jantar no restaurante goiano, 
onde todos os presentes puderam 
deliciar de variados pratos.

Lelei Barreto revela como organizou a administração 
e como tem conseguido assegurar benefícios para o município 

O legislativo 
entra em recesso, 
mas, as atividades 
externas 
continuam 

Câmara de Catolândia encerra trabalhos do ano de 2017

Placas comemorativas de final de ano
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Jayme modesto

Economia, equilíbrio das contas, 
valorização do servidor, transpa-
rência, responsabilidade com o 

erário e eficiência na gestão. Essas 
são algumas das ações que atestam o 
cuidado do presidente do Legislativo 
Municipal de Cristópolis, o vereador 
Edinaldo Costa com o bem público. 

A partir das medidas adotadas, 
a Casa fecha o ano de 2017, com 
balanço positivo e com as finanças 
equilibradas.

“Apesar de ter sido um ano de mui-
tas ações conseguimos fazer bom uso 
dos recursos e o resultado é muito 
positivo, sobretudo em um período de 
crise pela qual passa o país. Aperfei-
çoamos a gestão dos recursos e com 
isso foi possível cumprir rigorosa-
mente com as obrigações financeiras, 
estando em dia com todos os paga-
mentos dos servidores e fornecedo-
res”, atesta o presidente Edinaldo. 

A Mesa Diretora da Câmara tam-
bém mostrou eficiência na aproxi-
mação com a comunidade, e tem 
conseguido informar ainda mais a 
população, que pode acompanhar de 
perto os trabalhos dos vereadores nas 
sessões da Casa e em muitos debates 
importantes neste período.

A renovação do plenário com fixa-
ção de novo carpete, painel digital 
e cronometro digital, foi uma das 
inovações da nova Mesa Diretora da 
Casa. Ainda foi possível a aquisição 
de mesas, cadeiras, arquivos, prate-
leiras e a reforma da pequena frota 
da Câmara, bem como a renovação 
da equipe de apoio e treinamentos 
de servidores. Também este ano, o 
13º salário foi pago antecipado, no 
dia 20 de novembro todos os servido-
res já haviam recebido.

O presidente Edinaldo afirmou 
ainda que os vereadores este ano 
fizeram várias visitas nas escolas 
do município, para acompanhar o 

andamento, além disso, promoveu 
um café da manhã com mais de 280 
professores e acompanhados do con-
sultor Rui Mesquita.   

A produção do primeiro ano legis-
lativo dessa Legislatura correspon-
deu às expectativas dos vereadores, 
com a apresentação e aprovação de 
vários projetos, indicações e outras 
proposituras de interesse da comu-
nidade cristopolense.  

O presidente Edinaldo Costa ao 
encerrar o primeiro ano legislativo 
da atual legislatura, parabenizou os 
vereadores e agradeceu pelo espíri-
to público com que investiram seus 
mandatos.

“Foi concluída mais uma etapa dos 
trabalhos em plenário, mas a atua-
ção segue junto às comunidades. Nos 
unimos em busca de soluções para os 
problemas do município e espero que 
no próximo ano de 2018, os vereadores 
sigam servindo à população de Cristó-
polis”, concluiu a presidente Edinaldo.

SERRA DOURADA

Prefeito diz ter 
sido um ano de 
muitos avanços 

e garante 
continuidade 

em 2018
Cheilla Gobi

“Hoje Serra Dourada caminha 
a passos largos, com obje-
tivos traçados e determina-

dos”. É assim que o prefeito Milton 
Frota analisa os resultados obtidos 
desde que quando assumiu a Prefei-
tura do município em 2013, e quan-
do somados as conquistas alcança-
das ao longo de 2017. 

Pautado no conceito de que o po-
der público municipal precisa ser di-
nâmico e ter visão futurista, o chefe 
do Poder Executivo define o atual 
exercício como o ano do desenvolvi-
mento. Afinal, ao longo dos últimos 
meses foram milhões investidos em 
canteiros de obras. 

Serra Dourada, situada no extre-
mo oeste baiano, administrada pelo 
prefeito Milton Frota, se classifica 
como um dos municípios que mais 
vem se desenvolvendo na região. 

Segundo Milton, sua gestão é foca-
da no sucesso e desenvolvimento, 
proporcionando melhores condições 
de vida aos seus munícipes. “Nossas 
obras tem início, meio e fim”, enfati-
za Milton.

De acordo com o prefeito são inú-
meras as obras realizadas e também 
em execução no município de Ser-
ra Dourada, entre elas uma quadra 
poliesportiva no Centro da cidade, 
e uma Praça com obras sendo fina-
lizadas, bem como a pavimentação 
asfáltica no Conjunto Habitacional 
melhorando as condições de vida de 
todos os moradores desta localida-
de. “O asfalto do Conjunto Habita-
cional já é uma realidade e eu só te-
nho a agradecer aos que torcem pelo 
progresso de nossa Serra Dourada. 
Aos poucos vamos organizando e eu 
peço a colaboração e paciência que 
ainda vem muita coisa boa por aí”, 
garante Frota. 

Outra ação da administração pú-
blica foi a ligação da Avenida Duque 
de Caxias, próxima ao Colégio São 
Gonçalo com o bairro Serradoura-
dinha facilitando o acesso dos mo-
radores das duas localidades. Outra 
grande obra que se destaca na ges-
tão do prefeito Milton Frota é a cons-
trução da Unidade Básica de Saúde. 
“É sempre um orgulho passar e ver 
que já está quase pronto o tão so-
nhado Posto de Saúde de Serradou-
radinha”, comemora Milton.

As margens da BA 172, a comuni-
dade do Riachão foi beneficiada com 
os quiosques para momentos de la-
zer. Uma praça também está sendo 
construída para esta comunidade. 
“Mais um projeto do meu governo 
em andamento e que em breve esta-
rá pronto para os moradores usufruí-
rem. A Praça do Riachão já em fase 
de acabamento. Um compromisso 
cumprido com o maior prazer por 

que nosso povo merece”, diz Milton.
A recuperação de estradas tam-

bém é considerada umas das mar-
cas da gestão do atual prefeito. Ele 
afirma que todas as estradas do mu-
nicípio vêm recebendo a atenção do 
poder público municipal. “A Secre-
taria de Obras e Transporte, através 
da Prefeitura vem trabalhando pela 
melhoria nas estradas de todo o mu-
nicípio. Riachão, Morrinhos, Larga,-
Traíras, Lagoa de Cândido e Represa 
são exemplos de que o trabalho está 
sendo realizado”, destaca o prefeito 
frisando ainda que a cada quilôme-
tro de estrada restaurado, vem a sen-
sação de dever cumprido.  

No Distrito de Traíras, diversas mu-
danças ocorreram ao longo desses 
anos da Administração Governando 
Para Todos, conforme conta o ges-
tor. Uma delas é a recente conclusão 
das obras de construção do Banheiro 
Público, além das pavimentações e a 

breve chegada da Água Doce.  
Também neste ano, o prefeito de-

talha ações na saúde, esporte, in-
freatrutura urbana, desenvolvimento 
econômico, assistência social e edu-
cação. Para os próximos anos, o pre-
feito garante muito mais trabalho, 
visando solidificar de vez o nome e o 
crescimento da cidade.

“Muito trabalho, mas muito tra-
balho. Nós estamos aí finalizando o 
ano, mas já planejando e traçando 
estratégias para 2018. A população 
de Serra dourada pode continuar 
acreditando no trabalho sério, num 
trabalho correto. Nós vamos fazer 
muito mais para solidificarmos de 
vez o nome e o crescimento de nossa 
cidade”, finalizou Milton Frota de-
sejando boas festas e um ano novo 
repleto de realizações para toda a 
população serradouradense.  

Milton Frota fala sobre investimentos e conquistas no município nos últimos meses

Além de avanços, produção legislativa e administrativa, a gestão do presidente 
Edinaldo Costa Araújo mostra eficiência financeira 

Câmara de Cristópolis encerra o ano com balanço positivo

A produção do primeiro ano dessa Legislatura correspondeu às 
expectativas dos vereadores
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Estamos chegando ao fim de mais uma etapa! 

Final de ano é sempre uma época de fortes 
emoções e é sempre bom manter a cabeça 
tranquila e o coração em paz! Que o nosso 
sentimento cresça e se fortaleça ainda mais 

nesse ano que se aproxima. E que enfrentemos 
os novos desafios com fé, esperança e muito 
amor. Quero desejar a todos, um Feliz Natal 
em família e um 2018 de muitas mudanças 

positivas, prosperidade, amor, força e coragem. 

São os votos do Presidente da Câmara de 
Barreiras, Gilson Rodrigues

Sucesso é o que todos desejamos. Para o 
próximo ano, desejo muita paz, força de vontade 

e motivação para alcançar seus objetivos. 
Que possamos continuar na emoção de levar 

sensações boas, de desejar felicidades, de 
reconciliar sentimentos.

Feliz Natal e um ano novo repleto de amor e 
paz!

Vereadora Izabel Rosa

Que nossas esperanças estejam sempre vivas, e 
que nossos sonhos tornem-se realidade. E que 
neste Natal o amor, a fé e a esperança estejam 
presentes em cada um de nós, que a cada novo 

dia do ano que está para começar estejamos 
iluminados. Feliz Natal, para você e a todos os 
seus familiares e um ano novo cheio de amor, 

saúde e paz.
 

Esses são os votos do Vereador Carlos Costa

Mais um ano chega ao fim e a nossa sensação 
de tarefa cumprida nos enche de alegria. É com 
grande satisfação que eu, em nome de todos os 
meus colegas vereadores agradeço ao povo de 
Cristópolis, amigos, colaboradores pelo apoio 
durante todo o ano. Queremos desejar muita 
paz, prosperidades e amor neste ano que se 

inicia. Desejo a todos, um 2018 maravilhoso e 
com cara de vida nova para realizarmos tudo 

aquilo que sempre sonhamos! Boas festas!

Presidente da Câmara de Cristópolis Edinaldo 
Araújo

Que o novo ano seja recebido com muita alegria 
e que o otimismo seja responsável por uma 

grande quantidade de novas conquistas. Que 
o sucesso seja o destino final desta trilha e que 
cada obstáculo solidifique ainda mais tudo de 

bom que for construído. 
Feliz Natal e um Ano Novo repleto de 

conquistas!

Presidente da Câmara de Vereadores de 
Riachão das Neves Antônio Rodrigues

Que nesse final de ano, você possa somar todas 
as alegrias e dividir o seu entusiasmo de ser feliz 
sempre. Somos privilegiados porque contamos 
com a sua amizade e parceria, com seu apoio. 
A nossa meta é continuar sempre buscando o 

desenvolvimento do nosso município, o melhor 
para nossa gente. Receba o nosso carinho, o 
nosso muito obrigado por tudo e tenha boas 

festas neste final de ano!

Prefeita de Cotegipe, Márcia Sá Teles

É tempo de refazer planos, reconsiderar os 
equívocos e retomar o caminho para uma 
vida cada vez mais feliz. Teremos novas 

oportunidades de dizer à vida, que de fato 
queremos ser plenamente felizes. Que queremos 

viver cada dia, cada hora e cada minuto em 
sua plenitude, como se fosse o último. Que 

queremos renovação e buscaremos os grandes 
milagres da vida a cada instante. Todo Ano 

Novo é hora de renascer, de florescer, de viver 
novamente.

FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO 
NOVO PARA TODOS!

Vereador Almery

O ano novo se aproxima! É hora de refazer seus 
sonhos ainda não realizados e acreditar que irá 

concretizá-los. Aprender com os erros do ano já 
ido e brindar o ano bem vindo com um sorriso. 

Desejo a você um ano repleto de luz, amor, 
saúde e prosperidade. Feliz Natal e um próspero 

Ano Novo!

Vereador Antônio Carlos Matos (Carlão)

Encerra-se mais um ano de muito trabalho 
e grandes realizações! Que a magia do ano 
novo venha para renovar nossas energias e 

abrir caminhos para que novos sonhos sejam 
sonhados e realizados! Que o ano vindouro seja 

tão proveitoso e espetacular quanto foi o que 
se finda. Que seja um ano produtivo, cheio de 
novidades e com a possibilidade de alcançar 
muitas conquistas. Que não falte boa saúde, 

amor e leveza para ver e viver a vida. Que seja 
um ano excelente para todos! Feliz 2018!

Prefeita de Wanderley, Fernanda Sá Teles

O Ano Novo está chegando, momento de uma 
breve pausa para recarregarmos as energias, e 
que os desafios do ano que vem pela frente se 

transformem em oportunidades de crescimento 
e realizações. Desejamos que o próximo ano seja 

repleto de conquistas e vitórias.

Vereador Vivi Barbosa

Mais um ano se encerra, mais um ciclo se 
fecha e é tempo de fazer uma retrospectiva, 
uma reflexão. É tempo de olhar para trás e 

rever os planos que foram traçados, o caminho 
que foi percorrido, as metas e os objetivos que 
foram alcançados. É tempo também de olhar 
para frente, refazer planos, vislumbrar novos 

horizontes, e abrir o coração para sonhar. 
Feliz Natal e um Ano Novo muito próspero! 

Boas Festas e Felicidades!

Vereador João Felipe

Feliz Ano Novo, amigos! Que não falte alegria 
nos rostos, que a felicidade esteja viva no coração 

de cada um de vocês; e que o amor se revele 
em cada instante. E não esqueçam que fazer o 
bem provoca inúmeras coisas positivas, por isso 
sejam bons uns para os outros! Tenham um Ano 

Maravilhoso!

Vereador Nereu do gás


