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A NOVELA DO Novo Código 
Tributário de Barreiras segue e 
sem data definida para o últi-
mo capítulo. O novo Código vo-
tado em setembro de 2017, na 
Câmara de Vereadores sem re-
ceber nenhuma emenda, dei-
xou o Executivo e o Legislativo 
entre a cruz e a espada. A Lei 
municipal, que passou a vigo-
rar em primeiro de janeiro de 
2018, também não teve apro-
vação unânime com, recusa 
dos vereadores oposicionistas, 
Vivi Barbosa, Marcos Reis, Ne-
reu Bertolline e a ausência dos 
vereadores Carlos de Almeida 
Matos (Carlão) e Hipólito de 
Deus.

O projeto foi construído por 
um consultor fiscal tributário 
ainda desconhecido, talvez 
por isso, também desconhece 
a realidade do município de 
Barreiras, diante dos absurdos 
constantes no bojo da peça. 

Código Tributário é a lei que 
rege toda a política tributária 
do município, ou seja, defi-
ne as regras para cobrança 
de todas as taxas e impostos 
municipais. O dispositivo que 
foi revogado, já havia recebido 
várias alterações e as últimas 
emendas foram em 2014. De 
acordo com o executivo muni-
cipal, autor da matéria, o an-
tigo código estava defasado e 
descaracterizado, não apenas 
em virtude do tempo decor-
rido, como, principalmente, 
em face de normas constitu-
cionais e infraconstitucionais. 
Como também das transfor-
mações econômicas e sociais 
com inevitável repercussão na 
vida local dos barreirenses, daí 
a necessidade da edição de um 
novo código tributário para 
Barreiras, e assim foi editado o 
novo código.

Diante da reação negativa 
da sociedade, do setor em-
presarial e entidades repre-
sentativas de classe, que vem 
promovendo manifestações 
e muitas críticas na imprensa 
local e nas redes sociais, a Câ-
mara de Vereadores criou uma 
comissão para revisão do novo 
Código Tributário.

No dia 20 de fevereiro a co-
missão protocolou junto às ca-
sas dos poderes executivo e le-
gislativo seu posicionamento 
definitivo a respeito do Código. 
Após a análise e revisão dos ar-
tigos e tabelas anexos ao novo 
código, constatou-se a invia-
bilidade de sanar todas as in-
consistências do texto atual de 
forma a garantir a devida ade-
quação à capacidade contribu-
tiva dos munícipes. A comissão 
iniciou então novos estudos 
com o apoio técnico da Ordem 
dos Advogados (OAB – Sub-
seção Barreiras) fazendo uma 
análise minuciosa e imparcial 
acerca das particularidades 
que envolvem o caso. O estudo 
apontou, de forma inequívoca, 
a necessidade da revogação do 
novo código tributário do mu-
nicípio, retornando os termos 
do antigo código através do 
instituto da repristinação. 

A análise completa foi en-
tregue ao prefeito municipal 
Zito Barbosa e ao presidente 
da Câmara de Vereadores Gil-
son Rodrigues por meio de um 
parecer técnico protocolado 
que detalha todos os passos 
da proposta que garantem sua 
viabilidade. 

Agora a expectativa é pela 
posição que será tomada pelo 
chefe do executivo municipal, 
que tem prazo até dia primei-
ro de março para se posicionar 
sobre a revogação total ou par-
cial do dispositivo tributário.

Se for revogado volta a valer 
as Leis 922/2010, 620/2003, 
706/2005, 758/2007, 
735/2006, 797/2008, 
979/2011, 1043/2013 e 
1089/2014. 

A revolta da sociedade, do 
comércio e das entidades tem 
uma razão, os aumentos foram 
exorbitantes. Citando apenas 
um exemplo: o Documento de 
Arrecadação Municipal (DAM), 
para emissão de uma certidão 
negativa, passou de R$ 5,00 
para R$ 39.83.

A posição do executivo até 
o momento é de não revogar a 
lei, apenas derrogar, fazendo 
adequações. 

JAYME 
 MODESTO
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EDITAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
DA ASSOCIAÇÃO DOS 

MORADORES E PRODUTORES 
RURAIS DOS PROJETOS SÃO 

PEDRO E OURO VERDE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES 

E PRODUTORES RURAIS DOS 
PROJETOS SÃO PEDRO E OURO 

VERDE

A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E 
PRODUTORES RURAIS DOS PROJETOS SÃO 
PEDRO E OURO VERDE, através de sua Diretoria, 
devidamente representada pelo Presidente em 
exercício, Sr.Jair Bueno Ferreira em consonância 
com o estabelecido em seu Estatuto Social, convoca 
todos os associados por meio do presente Edital 
para a Assembleia Geral Ordinária para eleição da 
Diretoria e do Conselho Fiscal com a seguinte ordem 
do dia:

 1) Inscrição de chapas;
 2) Eleição e Posse da Diretoria e Conselho Fiscal;
A Assembleia Geral instalar-se-á dia 16/03/2018 

em primeira convocação às 19:00hs, e, em segunda 
convocação as 20:00hs.

Formosa do Rio Preto/BA, 20 de fevereiro de 2018.

JAIR BUENO FERREIRA
Presidente em exercício

A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E 
PRODUTORES RURAIS DOS PROJETOS SÃO 
PEDRO E OURO VERDE, através de sua Diretoria, 
devidamente representada pelo Presidente em 
exercício, Sr.Jair Bueno Ferreira em consonância 
com o estabelecido em seu Estatuto Social, convoca 
todos os associados abaixo listados para entrarem 
em contato com a Diretoria pelo telefone (77) 
9.9953-4394 para comprovarem o atendimento aos 
requisitos de permanência na Associação nos termos 
do artigo 6º, sob pena do não atendimento acarretar 
sua exclusão: Augusto Bernardo Guedes da Fonseca 
Neto; Dário José Triaca; Dinossani Triaca; Eurico 
Eugênio Klais; Harri Klais; Ivo Gomes Reis; João 
Martins de Carvalho; Manoel Francisco Ferreira; 
Manoel Honeyashe Maeda; Miguel de Oliveira Neves.

Formosa do Rio Preto/BA, 20 de fevereiro de 2018.

JAIR BUENO FERREIRA
Presidente em exercício

Prefeitura de Barreiras promove 
mudanças no secretariado

O Prefeito de Barreiras 
Zito Barbosa, empossou no 
dia 02/02, os novos gestores 
das secretarias de Meio Am-
biente e Turismo e Assistên-
cia Social. A Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social 
e Trabalho será comandada 
pela vice-prefeita Karlúcia 
Macêdo. A atual gestora 
da pasta, Gabriela Galdina 
Santana Nogueira, assume o 
cargo de subsecretária.

Já na Secretaria de Meio 
Ambiente e Turismo, o sub-
secretário Demósthenes da 
Silva Nunes Júnior, assume 
como titular. Já o secretá-
rio Ailton José irá compor o 
quadro de colaboradores da 
Assistência Social.

Segundo o prefeito Zito 
Barbosa, o que houve foi 
uma readequação de apti-
dões nos trabalhos da Ges-
tão. 

INSS vai conceder aposentadoria 
por tempo de contribuição de 

forma automática
Os segurados do Instituto 

Nacional do Seguro Social 
(INSS) não precisarão mais 
comparecer a um posto de 
atendimento para pedir a 
aposentadoria por tempo 
de contribuição. Desde se-
tembro a aposentadoria por 
idade, dos segurados urba-
nos, já é concedida de forma 
automática. E, a partir da 
segunda quinzena de feve-
reiro, outros serviços tam-
bém poderão ser realizados 
dessa forma, incluindo apo-
sentadorias por tempo de 
contribuição e salário-ma-
ternidade.

Atualmente, o reconhe-
cimento deste benefícios 
não é automático – o se-
gurado precisa agendar o 
pedido pela Central de Te-
leatendimento 135 ou pela 
internet, e se dirigir até 

uma agência da Previdên-
cia Social para dar entrada 
no requerimento.

Pelo novo modelo de 
agendamento, o segurado 
que possui todas as condi-
ções necessárias para ter 
direito ao benefício poderá 
entrar em contato com o 
INSS, pela internet ou te-
lefone, para dar entrada no 
pedido. Uma vez constatado 
que todas as informações 
nas bases cadastrais do 
INSS estão corretas, o be-
nefício será então concedi-
do automaticamente, sem a 
necessidade de o segurado 
ir à agência. Mas para que a 
concessão do benefício seja 
automática será necessário 
que os dados do trabalha-
dor segurado estejam todos 
corretos na base de dados 
do INSS.

Empresa de produção de energia 
solar deve investir cerca de R$ 

350 milhões em Barreiras

Representantes das em-
presas Sandylon Investi-
ments e Steelcons se re-
uniram em janeiro com o 
prefeito de Barreiras Zito 
Barbosa e secretários muni-
cipais em busca de apoio à 
implantação do Projeto So-
lar Sertão, que prevê a gera-
ção de 350 empregos diretos 
na fase de construção.

Segundo Rodolfo Toni, re-
presentante da Sandylon, as 
características do município 
são favoráveis aos investi-
mentos e o potencial de pro-
dução de energia é acima da 
média.  Com a liberação dos 

licenciamentos, a expectati-
va é de que as atividades no 
campo de obras sejam ini-
ciadas em janeiro de 2019, 
os investimentos estão ava-
liados em 350 milhões de 
reais. 

A Prefeitura deverá ainda 
oferecer apoio técnico para 
obtenção dos licenciamen-
tos e seleção de mão de 
obra. As empresas vence-
ram o último leilão de ener-
gia em dezembro de 2017 e 
concorrem na segunda fase 
do projeto Solar Sertão, que 
também está avaliada em 
350 milhões de reais.

NOTAS
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NOTIFICANTE
SP-36 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Pessoa Jurídica de Di-
reito Privado, com sede à AL RIBEIRÃO PRETO - 130 - CONJ 31 - BELA 
VISTA - SÃO PAULO - SP - 01331-000 - CNPJ – 14.474.717/0001-80

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

SEGUE ABAIXO A LISTA DOS CONVOCADOS: 
CPF-CLIENTE-CONJUGE/SECUNDÁRIO: 033.784.375-96-ADEILTON 
CONRADO DA CONCEICAO; 007.029.075-02-ANTONIA DE FATIMA 
DA CRUZ; 297.648.858-45-ANTONIA IVONETE VIEIRA DA SILVA; 
413.749.084-87-CARLOS ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO; 
013.976.615-42- CATIANA DE LIMA E FEITOZA; 905.953.355-00-CLAU-
DINEIA VANDERLI MANO SILVA; 008.142.665-84-CLEBER MON-
TEIRO DOS SANTOS; 958.928.345-49- CLEIDE SANTOS DE 
MATOS; 729.800.525-15-DARLING JAKELINE DE FRANCA ARAU-
JO; 675.568.255-15-DEUSEMAR GONCALVES DE CARVALHO; 
268.574.878-47-EDIVAR NUNES SODRÉ; 059.239.335-60-EDUAR-
DO DOS SANTOS NASCIMENTO; 351.192.788-92-ELIANA RI-
BEIRO GUEDES; 051.060.161-85- FELIPE ROCHA DOS ANJOS; 
039.005.524-79-FERNANDO BEZERRA DA SILVA; 061.442.655-38-GED-
SON RODRIGUES SANTOS; 935.700.905-15-GERFFSON DE SOUZA 
MESQUITA; 258.231.915-53-GILSON RODRIGUES DA SILVA -HE-
LENICE LIMA DOS SANTOS DA SILVA; 002.386.481-84-JAQUELINE 
BARRETO DA SILVA; 007.873.265-42-JARIER DELGADO ROCHA; 
064.270.275-65-JENEILSON OLIVEIRA MOTA; 056.386.425-79-
JOAO LEITE DE AMORIM NETO; 976.177.415- 53-JOÃO PEREIRA 
DIAS-SIRLEIDE ARAUJO DIAS; 544.653.465-49-JOSE BARBOSA DE 
OLIVEIRA; 022.888.355-59-JOSE CARLOS FRANCISCO PEREIRA; 
026.503.484-10-JOSEMIR DA SILVA VITURINO; 030.802.371-45-JO-
SIVAN MACEDO DE SOUZA; 451.108.405-04-LEIDIOMAR DOS SAN-
TOS NASCIMENTO; 862.869.765-90-LEONARDO SILVA BRANDAO; 
456.547.355-00-LUCIANO DA SILVA PORTO; 016.768.205-90-MAR-
COS MONTIEL REIS DA SILVA; 051.877.315- 99-MARIA JUSSARA 
VIEIRA DAS NEVES-JEOKO IVES BENTO RODRIGUES DA SILVA; 
903.180.485-15-MARIDALVA SILVA NETA; 010.901.335-29-MARLENE 
RODRIGUES DOS SANTOS; 055.343.635-09-NAIR ALVES PEREIRA; 
864.691.745-23-NEIRIVAN DA SILVA LEAL; 004.058.875-07-NILMA 
LACERDA ALVES; 398.434.595-04-NOEMIA MONTEIRO DOS SANTOS-I-
NALDO JOSE DOS SANTOS; 044.320.635-05-RACHEL ROSANA DA SIL-
VA; 063.957.308-86-RIVALDO FELIX DA SILVA; 004.001.625-04-ROBE-
RIO VILAS BOAS FAGUNDES; 993.011.135-20-ROBSON DOS SANTOS 
BARBOSA; 010.640.649-30-ROSE KELY DIAS EGEA; 022.469.215-11-RO-
SIMERE GONÇALVES SOARES; 030.773.895-76-SANDRO DA CRUZ DE 
AMARAL-LUZILEIDE SANTANA DE ARAUJO; 499.881.665-91-SELMA 
MARIA NASCIMENTO DE SOUZA; 093.209.385-04-SÔNIA MARIA 
DE PÁDUA FRANÇA; 976.628.955-72-SUELY PEREIRA DE SOU-
ZA-ADELIO REGO DA SILVA; 048.966.935-23-TAYOMARQUE DOS 
SANTOS DA CRUZ; 034.833.765-50-TERJESON IURY MOREIRA DE 
SOUSA-ANA PAULA LIMA DA SILVA DE SOUSA; 034.296.495-01-UER-
CULES BERGUES DE SANTANA; 020.112.135-25-VALDEMAR DE AL-
MEIDA OLIVEIRA; 017.686.025-81-VALDINEIA FRANCISCA DA SILVA; 
032.013.795-30-VANESSA MENDES DE QUEIROZ; 005.653.755-71-VI-
LANY PEREIRA DOS SANTOS LOPES-LAFAETE CANDIDO LOPES; 
038.298.645-82- VIRGILIO LUIZ DOS SANTOS-SHIRLEY MEIRA LEITE 
DOS SANTOS; 020.858.315-75-WASHIGTON LUIS DE SOUZA FILHO; 
666.772.115-68-WELITON SOARES DA SILVA-DAYLA MIKHAELA AIRES 
OLIVEIRA SERPA.

O prefeito Gilvam Pimentel esteve ao lado da vice-prefeita Evalda Vieira e lideranças políticas 24 casas populares do programa FUNASA, foram entregues no povoado Areão

Foi inaugurada a reforma da Escola Nossa Senhora da Penha na 
sede do município

Famílias do povoado de Ponta D água foram benefiadas com energia

FOTOS: JAYME MODESTO

CATOLÂNDIA

Em clima festivo prefeito Pimentel 
entrega obras à população

Jayme modesto

O 
clima de alegria e festa 
foi predominante du-
rante a entrega de im-
portantes obras para o 

município de Catolândia, no 
Oeste da Bahia, no dia 27/01, 
como a a tão sonhada energia 
do povoado de Ponta D água e 
as 24 casas populares do pro-
grama FUNASA, no povoado 
Areão.  O prefeito Gilvam Pi-
mentel ao lado da vice-prefei-
ta Evalda Vieira e lideranças 
políticas inaugurou ainda a 
reforma da Escola Nossa Se-
nhora da Penha na sede do 
município.

A energia de Ponta D´Água 
era uma das maiores reivin-
dicação dos moradores da 
localidade. O Senhor Valdo-
miro José Rodrigues, um dos 
moradores mais antigos da 
comunidade, chegou a pedir 
ao prefeito Pimentel que não 
o deixasse morrer sem ver o 
seu sonho realizado, – que era 
a energia em sua casa.

“É gratificante para mim en-
quanto prefeito, ver os sonhos 
da nossa gente se transformar 
em realidade. Agradeço ao go-
vernador Rui costa pela par-
ceria, a secretária do Estado 
Jusmari Oliveira, o deputado 
José Rocha e aos nossos ve-
readores por todo esforço nos 
dado”, disse o prefeito Pimen-
tel.

Na oportunidade, o de-
putado federal José Rocha, 
anunciou a liberação de uma 
Emenda Parlamentar no valor 
de R$ 600.000,00 mil para o 
asfaltamento da estrada que 
liga Catolândia a Cabeceira.

“Mais de um milhão investi-
do em energia em nosso mu-
nicípio pelo governo do esta-
do. O nosso intuito é asfaltar 
o povoado Lagoa de Timão, e 
a obra de serviço foi assinada 
e logo já iremos iniciar os tra-
balhos, além do asfalto de Ca-
tolândia a Cabeceira, iremos 
pavimentar também Tiririca e 
Areão”, garantiu o prefeito.

As 24 habitações entre-
gues, teve um custo de R$ 
740.000,00 do governo fede-

A Prefeitura entregou a energia do povoado de Ponta D água, as 24 casas populares do programa FUNASA, 
no povoado Areão e inaugurou a reforma da Escola Nossa Senhora da Penha na sede do município

ral a traves do programa FU-
NASA, com a contrapartida 
da prefeitura. Já a energia de 
Ponta D água teve um inves-
timento de R$ 210.000,00 mil 
reais.

Além dos moradores das lo-
calidades, diversas entidades 
representativas, autoridades 
políticas e lideranças da re-
gião marcaram presença no 
evento. Além do deputado fe-
deral José Rocha, a secretária 
de estado Jusmari Oliveira, o 
prefeito de Luiz Eduardo Ma-
galhães Oziel oliveira, o presi-
dente da Câmara de Catolân-
dia Adailton, dentre outros.

ESCOLA NOSSA 
SENHORA DA PENHA
A recuperação do equipa-

mento educacional tornando 
o mais moderno e funcional, 
só foi possível por meio de 
uma permanente economici-
dade nos gastos públicos. En-
tre as intervenções realizadas 
na Escola Nossa Senhora da 
Penha, estão a recuperação 
completa da cobertura, pin-
tura, colocação de portas e ja-
nelas Blindex, linha de ferro, 
forro, cerâmica nas paredes, 
banheiros, ar condicionado 
em todas as salas e monito-
ramento eletrônico, o muro 
de fechamento foi afastado 
para a implantação de um 
estacionamento, entre outras 
mudanças.

“Entregamos um colégio 
totalmente modernizado, 
com climatização, câmeras de 
monitoramento, melhorando 
a qualidade do ensino para 
nossos alunos, oferecendo 
um ambiente de trabalho dig-
no para nossos professores e 
demais servidores”, destacou 
Pimentel.

Para comemorar a entrega 
das obras, a prefeitura e as 
localidades beneficiadas e co-
munidades adjacentes prepa-
raram uma grande festa, que 
envolveu gente de todas as 
idades, no povoado de Ponta 
D’ água, uma multidão mar-
cou presença no evento.

Durante a solenidade, o 
prefeito Gilvan Pimentel, dis-

cursou e em tom emocionado 
disse que esse é um momento 
de luta, conquistas e de perse-
verança, citando as dificulda-
des que enfrentou para con-
seguir iniciar e concluir todas 
as obras diante da carência de 
recursos.

Pimentel encerrou agrade-
cendo a toda sua equipe de 
governo, colaboradores e a 
comunidade presente.

“A gente tem visto a acei-
tação do povo com a nossa 
administração, a atenção e o 

carinho. E repito sempre que 
o meu sonho é ver sempre a 
nossa Catolândia prosperan-
do. A população de Catolândia 
precisa de um gestor com-
petente e esperamos que os 
próximos prefeitos também 
lutem pelo nosso município, 
para não dá uma marcha a ré, 
precisamos prosperar, avan-
çar, com objetivo sempre de 
desenvolver o nosso municí-
pio”, destacou Pimentel em 
entrevista ao Jornal Gazeta do 
Oeste.
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ANGICAL

Câmara de Angical retoma os trabalhos 
legislativos dentro de um novo cenário

Após luta do deputado Pablo Barrozo, Posto 
Avançado da Justiça será implantado em Angical

Jayme modesto

Após recesso parlamen-
tar de final de ano, a 
Câmara de Vereadores 
de Angical, no Oeste 

da Bahia reabre os trabalhos 
legislativos. A primeira sessão 
ordinária de 2018 aconteceu 
no dia 19 de fevereiro, às 20h, 
e foi conduzida pelo presiden-
te da Casa, o vereador Edimar 
Vieira da Silva e contou com 
a presença dos nove verea-
dores. As sessões acontecem 
todas as segundas-feiras, no 
horário regimental.

O presidente da Casa abriu 
a sessão cumprimentando os 
colegas e o público presente 
desejando-os boas vindas. 
Na oportunidade, o prefeito 
Gilson Bezerra foi representa-
do pelo vice-prefeito Antônio 
Henrique.

Temas como segurança, 

ascom do deputado

O 
deputado Pablo Barro-
zo (DEM), a presidente 
do Tribunal de Justiça, 
desembargadora Ma-

ria do Socorro, e o prefeito de 
Angical, Gilsão, assinaram na 
tarde do dia 22/01, na sede do 
Tribunal de Justiça do estado 
da Bahia, o termo de convênio 
para implantação do Posto 
Avançado da Justiça, na cida-
de de Angical.

O convênio garante aos mu-
nícipes os serviços de justiça, 
que serão realizados através 
de uma equipe técnica, forma-
da por servidores cedidos pela 

educação, saúde, melhorias 
na estrutura urbana, dentre 
outros assuntos foram men-
cionados pelos parlamenta-
res, onde ficou patente que o 
primeiro semestre legislativo 
será de muitas discussões e 
trabalhos em prol do municí-
pio de Angical.

Aproveitando o período de 
recesso parlamentar, o pre-
sidente da Câmara, Edimar 
implementou uma ampla re-
forma na estrutura do prédio 
do legislativo municipal, com 
pintura, piso  com porcelana-
to, e paredes, bem como aqui-
sição de equipamentos como 
ar condicionado, computador, 
máquina para xerox, móveis 
planejados, tantos nas de-
pendências da Casa como no 
plenário, além de uma nova 
fachada com letreiro, tornan-
do o prédio do legislativo mais 
aconchegante e funcional.

Prefeitura e pelo TJ.
“Foi com muito empenho 

que conseguimos essa im-
portante conquista para o 
município. Sinto-me honrado 
em poder contribuir com essa 
querida cidade. Mas a luta não 
para, nos próximos dias vamos 
conseguir que seja cedido o 
espaço do Fórum da cidade 
em prol da população. Isso re-
presentará uma economia im-
portante para a prefeitura de 
Angical. Além disso, a gestão 
municipal, sendo transferida 
de sede, terá uma estrutura 
melhor para continuar pres-
tando um bom serviço à popu-
lação”, pontuou Barrozo.

A primeira sessão ordinária de 2018 aconteceu no dia 19 de fevereiro, e foi conduzida 
pelo presidente da Casa, o vereador Edimar Vieira da Silva

O termo de 
convênio para 

implantação do 
Posto Avançado 

da Justiça, 
foi assinado 

na sede do 
Tribunal de 

Justiça do 
estado da Bahia

A ação administrativa e 
estrutural instituída pelo 
presidente da Câmara de Ve-
readores, que faz uma gestão 
baseada nos princípios de 
moralidade, transparência, 
economicidade, responsabi-
lidade, passa a ser otimizado 
com a importante reforma.

“Executamos uma ampla e 
necessária reforma nas ins-
talações e estrutura do le-
gislativo o que vai oferecer 
mais conforto aos vereadores, 
servidores  e a população”, 
destaca o presidente da Casa, 
informando ainda que agora o 
plenário da Câmara conta 
com um ambiente ainda mais 
harmonizado, e condizente 
para receber o cidadão que 
prestigia as sessões. “Todas as 
salas receberam pintura nova 
e higienização, garantindo 
melhorias no trabalho diário 
do servidor”, frisou Edimar.

De acordo com o presiden-
te, os recursos para realização 
da obra foram da própria Câ-
mara, fruto de uma economia 
feita ao longo do ano. “Re-
solvemos gastar este recurso 
com a reforma das instalações 
da Câmara, porque é um bem 
público que precisa ser pre-
servado e estava sofrendo 
com a ação do tempo, com 
prejuízos para sua estrutura”, 
disse o presidente, destacan-
do também que a reforma e 
adequação das instalações 
da Câmara Municipal vêm ao 
encontro com a necessidade 
de mais conforto para quem 
procura o Legislativo. “Enfim, 
o mais importante é que An-
gical e a comunidade ganham 
mais um moderno prédio, que 
estará sempre a serviço de 
toda sociedade”, disse Edimar.

A sessão foi conduzida pelo presidente da Casa, o vereador Edimar Vieira da Silva e contou com a 
presença dos nove vereadores

O prefeito Gilson Bezerra foi representado pelo vice-prefeito 
Antônio Henrique
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BARREIRAS

Câmara retoma trabalhos em novo plenário 
e prefeito destaca parceria com vereadores

TV Câmara de Barreiras democratizando a comunicação regional

cheilla Gobi 

A 
Câmara de Vereadores de 
Barreiras, no Oeste da Bahia 
retomou seus trabalhos no 
dia 20/02, após recesso parla-

mentar de final de ano. As atividades 
começaram com uma sessão solene 
de inauguração do novo prédio, que 
foi totalmente reformado. Apesar 
de a expectativa maior girar em tor-
no das negociações sobre o código 
tributário, não houve nem uma dis-
cussão sobre o assunto em plenário. 
Dos 19 vereadores, apenas Antônio 
Carlos de Matos (Carlão) não parti-
cipou da primeira sessão, e teve sua 
ausência justificada.

A Câmara fez a entrega da reforma 
do novo prédio do Poder legislativo, 
que segundo o presidente Gilson Ro-
drigo, desde quando foi inaugurado, 
há onze anos, nunca passou por ser-
viços deste poste. Na oportunidade 
foi dado início a um grande projeto 
que valoriza as personalidades que 
contribuíram para o desenvolvimen-
to do município.

Redação JGo

No dia 17 de novembro de 2015, 
a TV Câmara de Barreiras en-
trou em operação em caráter 
experimental, inicialmente 

transmitindo as sessões legislativas, 
testando propostas, formatos e con-
teúdos, e que já parte do cotidiano 
dos barreirenses.

A criação de uma grade de progra-
mação diversificada e diferenciada, a 
implantação dos programas indepen-
dentes, tornou a TV Câmara um dos 
mais importantes veículos de comu-
nicação da região, que vem a cada dia 
conquistando espaço e a simpatia da 
população com uma ótima audiência.

Nestes dois anos e meio de existên-
cia, a TV já mostrou pra que veio. Com 
uma produção de diferentes conteú-
dos, o canal já possui uma progra-
mação própria transmitida 24 horas 
ininterrupta. Além dessa proposta 
pioneira para Barreiras e região, tam-
bém veicula materiais de intercambio 
e parceria com outras TVs Câmara.

Com a TV Câmara, o legislativo 
barreirense ganhou mais visibili-
dade, principalmente agora com a 
transmissão das sessões ao vivo. A 
TV também passou a ser palco de 
destaque para os artistas da cidade e 
região. É inédito um canal público de 
televisão, com sinal aberto que além 
de transmitir as ações do Poder Le-
gislativo ao vivo, se tornou um impor-
tante veículo de comunicação e de 
informação, que dá espaço á produ-
ção cultural local valorizando assim 
a identidade regional.

Uma emissora cidadã, que vem 
aproximando o barreirense do legis-
lativo municipal e estimulando a par-
ticipação no debate sobre as ques-
tões da cidade e, ao mesmo tempo, 
oferecer em detalhes o que a Câmara 
Municipal está discutindo, alcan-

O novo plenário da Câmara de Barreiras recebeu o nome de Dr. Aroldo Cavalcante, um dos primeiros 
médicos a chegar a Barreiras e foi eleito presidente da Câmara na Legislatura de 1948/1951

A TV Câmara conta com uma grade de programação 
diversificada e diferenciada tornando-a um dos mais 

importantes veículos de comunicação da região

“Foram confeccionadas galerias de 
fotos que vão servir para o resgate his-
tórico de Barreiras e contribuir para o 
trabalho de pesquisas, contemplan-
do ex-prefeitos e ex-parlamentares”, 
frisou Gilson dando boas vindas aos 
presentes. “É com grande satisfação 
que recebemos cada um de vocês 
nesta noite. Neste início de trabalhos 
legislativos, a Câmara faz uma ho-
menagem à família do vereador José 

çando assim o principal objetivo do 
legislativo municipal, – que é dar vi-
sibilidades aos trabalhos legislativos, 
bem como manter a população bem 
informada.

Além de assegurar maior transpa-
rência às discussões e votações em 
plenário, à grade também contempla 
programas de entrevistas com verea-
dores, especialistas e personalidades 
diversas, e ainda reportagens abor-
dando fatos e assuntos de interesse 
da comunidade. Completam o con-
teúdo veiculado, documentários de 
cunho cultural, educativo ou de pre-
servação da memória de Barreiras, 
da Bahia e do Brasil.

O diretor geral da TV Câmara de 
Barreiras, George Medeiros falou a 
nossa reportagem sobre a estrutura 
física da emissora. Segundo ele na 
Câmara, funciona a engenharia téc-
nica, coordenação de programação, 
control room. “Engenharia técnica 
– compõe os codificadores (encor-
der) de sinal digital, e um “enlace de 
rádio” de 3,5G, onde é transmitido o 
sinal da coordenação para o trans-
missor principal no canal digital 4.3 
da TV Câmara em HD. Na coorde-
nação, utilizamos o equipamento 

Queiroz, o querido Zé Manteiga, e a 
família do vereador Aroldo Cavalcan-
te pelos serviços prestados por essas 
duas personalidades à sociedade”.

A primeira galeria inaugurada foi a 
dos vereadores em exercício que leva 
o nome do suplente de vereador José 
Queiroz Barreto Neto (Zé Manteiga). 
A placa alusiva foi entregue a mãe do 
vereador, dona Alzira Xavier e a se-
nhora Michelle Zimmermann, viúva. 

de exibição de conteúdo TV PLAY – 
Broadcast – VideoMart em sistema 
HD que comporta a tecnologia 4K. 
Com ele fazemos  o planejamento 
da programação diária, assim como 
podemos antecipadamente construir 
“play List” de outros dias da semana, 
onde a plataforma viabiliza também 
as sessões ao vivo”, frisou George.

O diretor explica que o Control 
Room, – concentra a mesa corte di-
gital onde recebe os sinais em siste-
ma SDI HD das câmaras que estão no 
plenário  para transmissão ao vivo das 
sessões, assim como entradas ao vivo 
em outras circunstâncias da Câmara, 
incluindo o Gerador de Caracteres. 
“Este equipamento também viabiliza 
tecnologia 4K,  01 ilha de edição para 
pequenos trabalhos emergenciais”, 
descreve George destacando o perío-
do inicial das sessões ao vivo. “Con-
juntamente, estamos em fase de tes-
te das transmissões online pelo canal 
do youtube e facebook da emissora, 
onde elementos técnicos estão em 
fase de implementação e melhoria”, 
disse George.

PRODUTORA
Funcionamento do jornalismo 

O nome do suplente de vereador, na 
Legislatura de 1993 a 1996 foi indi-
cado pela Comissão de constituição 
e Justiça, e a comissão de Contas, 
orçamento e Fiscalização.

O novo plenário recebeu o nome de 
Dr. Aroldo Cavalcante, um dos primei-
ros médicos a chegar a Barreiras e foi 
eleito presidente da Câmara na Legis-
latura de 1948/1951. A placa de ho-
menagem foi entregue também a Ma-

(Redação, produção) onde a equipe 
realiza do planejamento a execu-
ção das matérias do dia a dia, assim 
como as demandas da Câmara Muni-
cipal. “Dispõe de 02 Ilhas de Edição 
para edição e finalização do material 
jornalístico; 01 ilha para pós produ-
ção para produção/finalização dos 
materiais institucionais e mini doc’s 
produzidos pela emissora; Estúdio 
de gravação com três câmaras; Con-
trol Room/gerador de caracteres para 
gravação dos programas produzidos”, 
destaca o diretor da TV Câmara.

PROGRAMA ENCONTRO 
MARCADO
A programação da TV Câmara, con-

ta ainda com o Programa indepen-
dente “Encontro Marcado”, apresen-
tado pelo jornalista Jayme Modesto, 
programa este, que está inserido na 
grade desde a fundação da emissora. 
Esse foi o primeiro programa inde-
pendente da TV Câmara de Barreiras, 
que entrou no ar no dia 24 de novem-
bro de 2015. Após dois anos e quatro 
meses já levou ao ar 216 programas, 
em média. Neste ano de 2018, o pro-
grama estreou com uma nova identi-
dade visual, cenário totalmente repa-

ria de Souza Santos, filha do vereador 
Aroldo Cavalcante. A senhora Ormélia 
Holanda foi quem recebeu a placa.

O prefeito Zito Barbosa aproveitou 
o momento para levar a mensagem 
ao Legislativo e destacou a parceria 
com os vereadores, pontuando obras 
e projetos executados ao longo de 
2017. “Com apoio dos vereadores 
que compõem essa Casa realizamos 
transformações que dignificam e 
melhoram a vida do nosso povo e em 
apenas um ano e dois meses de man-
dato recuperamos a credibilidade fi-
nanceira e administrativa do nosso 
município. Deixo aqui a mensagem 
de agradecimento por todo apoio 
recebido e reitero o meu desejo, que 
cada um pense no melhor para Bar-
reiras e que possamos ter um ano de 
trabalho, para retribuir a confiança 
do povo de Barreiras depositada em 
cada um de nós”, disse Zito.

Ao final a Mesa diretora, o prefei-
to, vice-prefeita Karlúcia Macêdo, 
vereadores e familiares dos homena-
geados descerraram a placa do ple-
nário Aroldo Cavalcante.

ginado, novo estúdio, e nova direção.
Nesta nova etapa, o programa vem 

mesclar entrevistas com profissio-
nais de diversas áreas, debatendo 
vários assuntos de interesse da so-
ciedade.

Na última entrevista ao Programa 
“Encontro Marcado”, o presidente 
da Câmara de Barreiras, o vereador 
Gilson Rodrigues falou da importân-
cia da TV Câmara para a população e 
também para o legislativo municipal 
e destacou o empenho em potencia-
liza a emissora, tornando cada vez 
mais profissional os trabalhos da 
TV. “Estamos vivendo um momento 
especial, com uma conquista para 
toda sociedade barreirense através 
da nossa Câmara. Quero agradecer 
a cada um dos vereadores e não po-
deria deixar de agradecer a equipe da 
nossa TV Câmara, na pessoa do seu 
diretor geral George Medeiros, que 
tem empenhado ao máximo para pro-
duzir conteúdo de qualidade para a 
nossa população”.

A primeira galeria inaugurada foi a dos vereadores que leva 
o nome do suplente de vereador José Queiroz Barreto Neto. A 
placa alusiva foi entregue a família

O novo plenário recebeu o nome de Dr. Aroldo Cavalcante e a 
placa foi entregue a família  
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BREJOLÂNDIA

Carnafolia 2018, um show 
de alegria e fantasias

De 11 a 13 de fevereiro, a Prefeitura de Brejolândia 
promoveu um dos melhores carnavais do interior do estado

Jayme modesto

Nos dias 11, 12 e 13 de 
fevereiro, a Prefeitura 
de Brejolândia promo-
veu um dos melhores 

carnavais do interior do esta-
do, conforme opinião dos mi-
lhares de foliões que lotaram 
a Praça Alpiniano José Alves, 
nos três dias de festa. A cida-
de se transformou no cenário 
da alegria e da beleza ao tra-
zer com sucesso o tradicional 
Carnaval de rua, – o Carnafo-
lia, com o desfile dos Blocos 
das Negrinhas e Alegria.

A folia começou na noite 
de sábado, 11, com show de 
Marquinhos Bahia e as ban-
das Perfil e Império. Ainda no 
sábado às 14 horas foi realiza-
do o Rally Veloterra no Parque 
de Vaquejada Itabaiana, com 
a participação das categorias: 
Feminina, Iniciante, Inter-
mediária e profissional, com 
a entrega de troféus até o 4º 
colocado, a premiação foi de 
R$ 3.500,00 reais distribuído 
entre os vencedores.

No dia 12, segundo dia de 
Carnafolia, a animação ficou 

por conta das bandas: Toinho 
& Cia, Vento em Popa e Tiago 
Mendonça. Às 17 horas, Tia-

go Mendonça com o Trio Ber-
rante, arrastou uma multidão 
com o Bloco das Negrinhas.

O Carnafolia foi encerrado 
na terça feira, 13 com mui-
ta azaração e descontração. 
Às 17 horas a lapense Leila 
Chocolate com o Trio Berran-
te promoveu um verdadeiro 
arrastão pelas principais ruas 

da cidade, com a irreverência 
e animação do Bloco Alegria. 
As 19h30min ouve o concurso 
de fantasias na Praça Alpinia-
no José Alves. Faltou espaço 
na praça para acomodar tanta 
gente, o evento foi encerrado 

com a apresentação das ban-
das Kebrada Lokka, Vingadora 
e Vento em Popa.

Com bons shows, uma óti-
ma estrutura e uma seguran-
ça que garantiu que todas as 
famílias e turistas pudessem 
brincar os três dias de folia 
sem nenhuma ocorrência. O 
Carnafolia 2018 contou com o 
empenho e dedicação de toda 
equipe do governo municipal 
para que tudo saísse dentro 
do previsto e atingir o objetivo 
de levar alegria a todos os bre-
jolandenses e aos que vieram 
de Goiânia, Brasília e outras 
cidades para rever parentes e 
amigos, e saíssem satisfeitos, 
com um gostinho de quero 
mais em 2019.

O prefeito Mazim prometeu 
para o ano que vem um evento 
ainda maior. Segundo ele, o 
Carnafolia 2018 serviu como 
parâmetro para que conclu-
sões fossem tiradas e mais 
melhorias implementadas, 
para os próximos anos, já que 
o carnaval de Brejolândia se 
consolidou como um dos me-
lhores do interior da Bahia.

No camarote oficial instala-
do na praça, o prefeito Gilmar 
Ribeiro e a primeira dama Sil-
via, recepcionaram amigos, 
convidados e autoridades.

INFORME PUBLICITÁRIO

FOTOS: JAYME MODESTO
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PARATINGA

Carnaval de Paratinga: Cores e Fantasias 
na Terra da Mãe Alegria

Paratinga promove um dos melhores e mais animado carnaval da região, pela sua 
tradição cultural e pela receptividade do seu povo

Jayme modesto

Com o tema “Cores e Fan-
tasias na Terra Mãe da 
Alegria”, a cidade de Pa-
ratinga promoveu mais 

uma edição do seu tradicional 
carnaval, o melhor e mais ani-
mado do Médio São Francisco, 
uma festa popular que é reali-
zada na cidade há mais de 90 
anos, sempre nas datas oficiais 
e com a participação de foliões 
nativos e vindos de todas as re-
giões, principalmente das vizi-
nhas, como as cidades de Iboti-
rama e Bom Jesus da Lapa.

Uma multidão incalculável 
de foliões lotou a Praça 2 de 
julho, considerando ainda, o 
grande número de pessoas vin-
das da zona rural do município, 
onde reside quase 70% da po-
pulação do município. O carna-
val de Paratinga remonta aos 
antigos bailes de salão, bailes a 
fantasias e mascarados de rua. 
No ano de 1993, a folia se ins-
talou definitivamente na Praça 
2 de Julho, no centro da cidade, 
de onde se espalhou por outros 
circuitos.

Berço da centenária Filar-
mônica 13 de Junho, Para-
tinga mantém a tradição das 
bandas que executam velhas 
marchinhas, mesclando agora 
com outros ritmos, adaptan-
do-se aos novos tempos, para 
agradar também aos foliões da 
nova geração.

A primeira noite de folia, foi 
no sábado, 10, ao som do trio 
elétrico Line, puxado pela ban-
da Balagan, promovendo um 
verdadeiro arrastão pelas prin-

cipais ruas no centro da cidade, 
com parada obrigatória na Pra-
ça 2 de julho, onde o prefeito 
Marcel Carneiro e sua equipe, 
acompanhado do deputado fe-
deral Luiz Caitano aguardava 
para fazer a entrega da chave 
da cidade ao Rei Momo.

Na solenidade oficial de 
abertura, além do prefeito 
Marcel Carneiro, estiveram 
presentes o presidente da Câ-
mara, vereadores, secretários, 
diretores e outras autoridades, 
a exemplo do deputado federal 
Luiz Caitano. A partir de então 
foi só foi azaração! A primeira 
atração a subir no palco foi a 
tradicional banda “Músicos da 
Terra” balançando a praça com 
as tradicionais marchinhas de 
carnaval, na sequência a irre-
verente Polentinha do Arrocha. 
E encerrando a noite, a famosa 
Banda Lordão. Milhares de pes-
soas curtiram os quatro dias 
da festa momesca. No dia 11, 

a alegria ficou por conta das 
bandas: Polentinha, Lordão, 
Toinho & Cia, Ballanga e ainda 
contou com o apoio de um DJ. 
No dia 12, animou à folia as 
bandas: Paulinho Paratinga, 
Ballanga, Músicos da Terra, Lu-
cas Vaz, Motumbá e D’look.

A programação do carnaval 
de Paratinga 2018 foi finali-
zada com as bandas: Paulinho 
Paratinga, D’look, Kart Love, 
Ballanga, Banda Mel, Lucas 
Vaz e Ronigueto que abordo do 
Trio Line promoveu um arras-
tão pelas ruas da cidade.

O diferencial do carnaval de 
Paratinga é que nas sedes dos 
tradicionais blocos, uma ex-
plosão de alegria com poten-
tes sons móveis que levam os 
foliões de todas as idades ao 
delírio, numa movimentação 
que faz realmente com que o 
carnaval de Paratinga seja di-
ferente.

A segurança foi outro pon-

to positivo da folia, garantida 
pelas polícias Civil, Militar e a 
Guarda Municipal. A organiza-
ção foi da Secretaria de Cultura 
Promoção e Igualdade Racial.

Nas primeiras horas da ma-
nhã da quarta-feira, 13, foliões 
ainda dançavam na Praça 2 
de Julho se despedindo desta 
grande festa, que certamente 
marcará a história dos carna-
vais e das festas populares de 
Paratinga.

INFORME PUBLICITÁRIO
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MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO

Ex-prefeito interino de 
Muquém do São Francisco foi 
condenado pela Justiça Federal

Câmara realiza Sessão de Inauguração 
da Sessão Legislativa Anual

FORMOSA DO RIO PRETO

Jayme modesto

A 
Justiça Federal em 
Barreiras condenou 
o ex-prefeito interino 
de Muquém do São 

Francisco, Osmar Gaspar de 
Senna, por improbidade ad-
ministrativa. De acordo com a 
ação, o prefeito interino e seu 
grupo, que na época tinha o 
comando dos irmãos Guima-
rães desviou um montante no 
valor de R$10.258.455,00 (dez 
milhões duzentos e cinquenta 
e oito mil e quatrocentos e 
cinquenta e cinco reais).

O juiz federal Jorge Peixoto, 
considerou procedente a ação 
civil pública que desviou re-
cursos de convênios federal e 
estadual. Segundo informação 
da gestão atual, obras como 
as creches nas comunidades 
do Javí e Boa Vista do Pixaim, 
academias de saúde, habita-

ascom
CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

A 
Câmara Municipal de 
Formosa do Rio Preto 
realizou na noite do 
dia 20/02, a Sessão de 

Inauguração da Sessão Le-
gislativa Anual – 2018, após 
o recesso legislativo. O Início 
das atividades da Câmara con-
tou com a presença do prefeito 
Termosires Neto, dos vereado-
res, secretários municipais e 
da comunidade.

A sessão foi aberta pelo pre-
sidente da Casa, vereador Zé 
de Zuza, que na oportunidade 
agradeceu a presença de to-
dos. “Agradeço imensamente a 
presença de todos nesta noite, 
hoje oficialmente retomamos 
os nossos trabalhos, tenho 
a honra de declarar aberta a 
Sessão de Inauguração da Ses-
são Legislativa Anual”, decla-
rou o presidente.

Após a oração, os vereadores 

ções populares, empréstimos 
consignados de servidores da 
Prefeitura, INSS, FMP e am-
pliação de unidades básicas 
de saúde, entre outras obras 
foram as principais ações do 
desvio dos recursos.

O atual chefe do executivo 
municipal de Muquém do São 
Francisco, Márcio Mariano, 
vem cumprindo com as impo-
sições legais, no sentido de 
ressarcir aos cofres públicos 
os recursos desviados pela 
administração interina, que 
de forma direta tem prejudica-
do à população do município. 
O processo de Osmar Gaspar 
ainda cabe recurso.

Usando a máxima de que 
a “Justiça tarda, mas não fa-
lha”, o atual prefeito Márcio 
Mariano falou a nossa repor-
tagem sobre a condenação 
do prefeito interino Osmar 
Gaspar. De acordo com o atual 

fizeram os pronunciamentos e 
todos os discursos eram unâni-
mes pela união entre o Execu-
tivo e o Legislativo, buscando 
o bem coletivo de Formosa do 

gestor, a Justiça, aos poucos 
chega aos que devem.  “É de 
conhecimento público que no 
dia 24 de agosto de 2017, por 
despacho do Dr. Jorge Peixo-
to (juiz federal da subseção 
Judiciária de Barreiras), Os-
mar foi condenado por ato de 
improbidade administrativa, 
oriunda de ação civil pública 
movida pelo município de Mu-
quém do São Francisco contra 
o infrator, o ex-prefeito interi-
no Osmar Gaspar de Sena, no 
qual o mesmo foi condenado 
a devolver o montante de R$ 
3.277.068,15”, disse Marcio 
destacando ainda que a con-
denação do infrator refere-se 
apenas aos recursos desvia-
dos da creche do povoado de 
Boa Vista do Pixaim, no valor 
de R$ 300.000,00, – desviado 
no dia 2 de abril de 2013, na 
véspera das eleições suple-
mentares.

Conforme Márcio Mariano, 
na condenação, o juiz acata 
o pedido do Ministério Públi-
co Federal que pede a devo-
lução integral do recurso em 
dobro, com multas e juros de 

Rio Preto e o anseio de que 
2018 seja um ano melhor, de 
muitas realizações, também 
fizeram o convite para que a 
população esteja sempre pre-

mora. O processo de conde-
nação está protocolado sob o 
número 8000526 -14-2017. 
8.05.0099 na Justiça Federal. 
“Só pra relembrar que na ges-
tão interina foram desviados 
comprovadamente, recursos 
de convênios, federal, esta-
dual, recursos da educação e 
da saúde e recursos próprios 
do FPM, ICMS e outros, to-
talizando aproximadamente 
R$10.258.455,00”, afirmou 
Márcio Mariano.

O atual prefeito fez questão 

sente nas sessões da Câmara.
O prefeito Termosires Neto, 

com uso da palavra afirmou 
que é sempre bom ir à Casa 
Legislativa e na oportunidade, 

de listar a relação dos recur-
sos desviados como a creche 
da Boa Vista do Pixaim, R$ 
300.000,00. Creche do Javi, 
R$ 40.000,00 (já devolvido 
pela gestão atual); Pavimen-
tação do Javi, R$ 109.000,00; 
Centro de Geração e Renda, 
R$ 315.000,00; Ampliação 
da unidade de saúde básica 
do povoado de passagem, R$ 
29.000,00(já devolvido pela 
gestão atual); Ampliação da 
unidade Básica de Saúde da 
sede R$ 30.000,00 (já devol-

anunciou que virão leis muito 
importantes para o desenvol-
vimento de Formosa. “Quero 
agradecer a parceria com o 
Legislativo e reafirmar nosso 

vido pela gestão atual); Casas 
habitacionais do Quilombo, 
no valor de R$ 19.000,00 (já 
devolvido pela gestão atual); 
Academia de saúde da sede 
do município, no valor de R$ 
60.000,00 (a gestão atual 
irá devolver para continuar a 
obra); INSS desviados, no to-
tal de R$ 3.680.560,00 (a ges-
tão atual fez o parcelamen-
to); Consignados de pessoas 
contratadas, na Caixa Econô-
mica Federal, no total de R$ 
650.000,00; Consignados de 
pessoas contratadas, no ban-
co do Bradesco, no total de 
R$ 600.000,00; Valores não 
contabilizados, no total de R$ 
675.000,00; E valores desvia-
dos do FUNDEB, no total de 
R$ 3.750.895,00.

“Assim, esperamos que a 
justiça faça valer, e continue 
a punir a todos aqueles que 
em apenas nove meses de 
mandato, destruíram o nosso 
município, deixando uma he-
rança de dívidas milionárias 
que nos faz passar por difi-
culdades até hoje”, finalizou 
Marcio Mariano.

compromisso de trabalhar-
mos unidos por nossa cidade, 
trabalhamos de forma trans-
parente, todos os gastos e in-
vestimentos podem ser aces-
sados e conferidos. O ano que 
passou encontramos inúmeras 
dificuldades deixadas por ges-
tões passadas, tivemos que 
renegociar R$ 18 milhões com 
INSS, herança da administra-
ção anterior e apesar desses 
obstáculos é muito importan-
te destacar o investimento de 
39% em Educação e 19% em 
Saúde. Essa é nossa maneira 
de trabalhar, mesmo com difi-
culdades, encontramos cami-
nhos para prosseguir, para que 
Formosa avance”, concluiu o 
prefeito.

Encerrando a Sessão de 
Inauguração da Sessão Legis-
lativa Anual, o presidente da 
Câmara, Zé de Zuza, agrade-
ceu os pronunciamentos do 
prefeito e dos colegas verea-
dores.

Osmar Gaspar de Senna foi condenando pela Justiça 
Federal por improbidade administrativa

O Início das atividades da Câmara contou com a presença do prefeito 
Termosires Neto que levou sua mensagem aos legislativo

Osmar Gaspar de Senna

Após a oração, os vereadores fizeram os pronunciamentos e todos os discursos foram unânimes pela união entre o Executivo e o Legislativo

ASCOM
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Câmara retoma os trabalhos legislativos com balanço positivo de 2017 

CRISTÓPOLIS

Jayme modesto

A 
Câmara Municipal de verea-
dores de Cristópolis realizou 
no dia 19/02, a sessão solene 
para dar inícios aos trabalhos 

do Legislativo do ano de 2018, após 
recesso parlamentar de fim de ano. A 
sessão foi conduzida pelo presiden-
te da Casa, o vereador Edinaldo Cos-
ta, que iniciou a sessão dando boas 
vindas aos vereadores e servidores. 
Na oportunidade, o presidente pe-
diu que ambos continuassem com 
o bom trabalho na Câmara visando 
ajudar a população. Cada vereador 
usou um pequeno tempo para agra-
decer e desejar um bom retorno aos 
trabalhos da Casa Legislativa.

Na ocasião, o presidente Edinal-
do Costa, fez uma retrospectiva dos 
trabalhos do ano de 2017, pontuan-
do grandes conquistas no primeiro 
ano de sua gestão.  Além de avanços 

na produção legislativa e adminis-
trativa, pontos esses que mostram 
eficiência financeira da gestão do 
atual presidente.

Economia, equilíbrio das contas, 
valorização do servidor, transparên-
cia, 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 fechou o ano de 2017, com 

balanço positivo e com as finanças 
equilibradas. “Apesar de ter sido um 
ano de muitas ações conseguimos 
fazer bom uso dos recursos e o re-
sultado é muito positivo, sobretudo 
em um período de crise pela qual 
passa o país. Aperfeiçoamos a ges-
tão dos recursos e com isso foi pos-
sível cumprir rigorosamente com as 
obrigações financeiras. Estando em 
dia com todos os pagamentos dos 
servidores e fornecedores”, atesta o 
presidente Edinaldo.

Conforme o presidente, a Mesa Di-

retora da Câmara também vem mos-
trando eficiência na aproximação 
com a comunidade, e tem consegui-
do informar ainda mais a população, 
que pode acompanhar de perto os 
trabalhos dos vereadores nas ses-
sões 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. De acordo com Edinaldo, 
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 em 2017, o 
13º salário foi pago antecipado, no 
dia 20 de novembro todos os servi-
dores já haviam recebido”, afirmou 
o presidente destacando ainda que 
em 2017, os vereadores fizeram vá-
rias visitas nas escolas do municí-
pio, para acompanhar o andamento, 
além disso, promoveram um café da 
manhã com mais de 280 professo-
res, acompanhados do consultor 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”, finalizou o 
presidente.

A primeira sessão de 2018, após recesso parlamentar de fim de ano foi realizada no dia 19 de fevereiro

Sementes Oilema bate recorde de público em 
mais uma edição do tradicional Dia de Campo

CAPA

Nesta edição 2018, Oilema comemora 20 anos de produção de sementes na Bahia

Dia de Campo foi realizado no Condomínio Irmãos Gatto, localidade de Placas

O empresário do agronegócio Valter Gatto conversou com o jornalista Jayme Modesto

FOTOS: CHEILLA GOBI

cheilla Gobi 

Sementes Oilema realizou neste 
sábado, 24/02, seu tradicional 
Dia de Campo, no Condomínio 
Irmãos Gatto, localidade de 

Placas, zona rural de Barreiras, no 
Oeste baiano. O evento, configurado 
como um dos mais expressivos em 
campo do Matopiba, mais uma vez 
bateu recorde de público e reuniu 
mais de 1,500 pessoas, entre elas 
produtores rurais, gerentes de pro-
priedades agrícolas, empresários do 
agronegócio, consultores técnicos, 
estudantes e integrantes da cadeia 
do agro que buscam conhecer os úl-
timos lançamentos disponibilizados 
para plantio, além de adquirir impor-
tantes informações nas palestras du-
rante o circuito de campo. 

As Sementes Oilema vêm promo-
vendo há duas décadas, initerrupta-
mente, desde 1999 os maiores dias de 
campo da Bahia. A Oilema está pre-
sente em mais de 600 mil hectares de 
lavouras de soja nos estados da Bahia, 
Maranhão, Piauí, Tocantins, Pará, 
Mato Grosso e Rondônia. Trata-se do 
mais antigo de todo o Matopiba.

Na agenda, além da demonstração 
das cultivares, aconteceram pales-
tras, no qual, o produtor rural teve 
acesso às novidades tecnológicas, 
conhecendo e se aprofundando nas 
tendências do setor, - oportunidade 
para tirar dúvidas com grandes no-
mes do agronegócio. Pedro Soares 
falou sobre Nematóides; Dejalma 
Zimmer – Raízes exploram, folhas 
transformam e o conjunto produz; 
Fernando Muraro – Mercado da Soja 
e Luciano Pires, palestra motivacio-
nal – Meritocracia, moral, ética e ini-
ciativa individual.

O empresário do agronegócio Val-
ter Gatto, um dos pioneiros no Oes-
te da Bahia acredita que na parceria 
e proximidade com o produtor rural 
trazendo palestrantes e orientadores 
pode aumentar a produção agríco-
la na região, tudo que demanda da 
parte técnica de campo pode estar 
próximos ao produtor não só com in-
sumos, mas com informações. 

“Hoje comemoramos 20 anos de 
produção de sementes, realizando 
a 20ª edição do nosso dia de Cam-
po. A cada ano, esse evento se torna 
ainda mais grandioso, trazendo pes-
soas para orientar o produtor sobre 
as grandes novidades para o campo, 
que busca consequentemente o cres-
cimento da produção na região Oeste 
da Bahia”, falou Valter agradecendo 
pela presença e parceria de todos 

que acompanham ao longo desses 20 
anos o Dia de Campo Oilema.

Para Celito Missio, diretor presi-
dente da Sementes Oilema a partici-

pação do grande público nesta edição 
foi fundamental mais uma vez para o 
sucesso do evento. “A Sementes Oile-
ma busca apresentar tecnologias que 

são possíveis ao produtor e de fácil 
utilização no dia a dia da proprieda-
de. Com certeza tivemos um público 
acima do esperado. As empresas par-
ceiras, os nossos palestrantes tam-
bém engrandeceram nosso dia, com 
informações atualizadas e que com-
plementaram muito bem os anseios 
que nós tínhamos em relação a este 
Dia de Campo”, frisou Celito.

Diretor presidente 
da Sementes Oilema, 

Celito Missio

A Sementes Oilema 
busca apresentar 
tecnologias que 
são possíveis ao 
produtor e de fácil 
utilização no dia a 
dia da propriedade. 
Com certeza 
tivemos um público 
acima do esperado...
Celito Missio
DIRETOR PRESIDENTE DA SEMENTES OILEMA
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Antonio Henrique Júnior é, mais uma 
vez, destaque no parlamento baiano

REGIÃO

ascom do deputado

A 
imprensa baiana noti-
ciou, no dia 06/02, que 
o deputado progressis-
ta Antonio Henrique 

Júnior foi agraciado, pelo se-
gundo ano consecutivo, com 
a liberação de maior valor de 
emenda parlamentar pelo go-
verno baiano. Se em 2016 ele 
foi o segundo do ranking, em 
2017 o representante da região 
oeste foi o primeiro da lista. 

Reconhecido na base do 
governo pelo seu poder de 
articulação, Antonio Hen-
rique Júnior tem utilizado 
com eficiência os recursos 
das emendas na aquisição de 
equipamentos para a saúde, 
infraestrutura urbana e rural 

e, sobretudo, para amenizar a 
escassez de água potável nas 
comunidades rurais de 23 mu-
nicípios do oeste.

“O país atravessa uma gran-
de crise política e financeira, 
mas a Bahia – graças ao traba-
lho do governador Rui Costa e 
do vice-governador João Leão 
– tem conseguido honrar seus 
compromissos. Todos nós sa-
bemos que o dinheiro é pouco 
e deve ser usado com sabe-
doria para beneficiar o maior 
número possível de pessoas. 
Essa é a razão pela qual eu te-
nho direcionado todos os re-
cursos do orçamento público 
à minha disposição para aten-
der as necessidades básicas 
dos mais carentes”, revelou o 
deputado.

O deputado 
progressista foi 
agraciado, pelo 

segundo ano 
consecutivo, 

com a liberação 
de maior valor 

de emenda 
parlamentar 
pelo governo 

baiano

Festejo de São Sebastião foi 
realizado com sucesso em Mariquita 

TABOCAS DO BREJO VELHO

Jayme modesto

Há 196 anos, a comuni-
dade de Santa Hele-
na, hoje denominada 
de Mariquita, um dos 

mais importantes distritos do 
município de Tabocas do Bre-
jo Velho, no Oeste da Bahia, 
comemora o dia do Santo Pa-
droeiro, – São Sebastião. Os 
festejos acontecem todos os 
anos sempre nos dias 19 e 20 
de janeiro.

Segundo informações do 
senhor Hermenegildo Ferreira 
Sobrinho, 91 anos, conhecido 
como Biá, a primeira celebra-
ção aconteceu em 1822 com 
a reza da ladainha feita pelos 
negros, índios e caboclos. Se-
gundo ele conta, desde o iní-
cio, a festa já era grande, mas 
ficou maior depois de 1857 
com a chegada do padre José 
Quirino, que passou a cele-
brar a missa em louvor a São 

Sebastião, mesmo assim, os 
caboclos até hoje rezam a la-
dainha logo após a missa. Este 
ano, a missa foi celebrada na 
igreja local, por volta das 10 
horas, pelo padre Daniel, pá-
roco de Cristópolis.

A festa atrai gente de toda 
a região e até de outros esta-

dos, especialmente do distrito 
Federal e Goiás, onde vários 
filhos do lugar retornam para 
rever familiares e amigos e 
participar do evento, trazen-
do outras pessoas. O prefeito 
Humberto Pereira, família e 
equipe de governo sempre 
marcou presença nos festejos 

e esse ano não foi diferente. 
O prefeito juntamente com 
sua equipe de governo recep-
cionou autoridades, amigos e 
correligionários em camarote 
improvisado na praça.

Este ano a prefeitura prepa-
rou uma extensa programação 
com grandes atrações. No dia 

19 as bandas Nem Sanfoneiro, 
Ceian Muniz, Thiago Mendon-
ça, Janderson e Banda foram 
os responsáveis pela anima-
ção. Já no sábado, 20/01, o 
público conferiu os shows da 
Banda Perfil, Markinhos Bah-
ia, Arreio de Ouro, Janderson 
e Banda.

A programação contou ain-
da com corrida de moto, o rally 
Veloterra, no dia 20, com as 
categorias iniciantes, interme-
diário, profissional e feminina, 
com 3 mil em prêmios mais 
troféu.

Marcaram presença no 
evento além do prefeito Hum-
berto Pereira e a vice Gizele 
Greisy, o deputado federal 
José Rocha, o deputado es-
tadual Marquinhos Viana, o 
prefeito de Brejolândia Gilmar 
Ribeiro, o prefeito de Coribe 
Manoel Rocha, o presidente 
da Câmara de Cristópolis Edi-
naldo Costa, o presidente da 
Câmara de Santana Rodrigo 
Cárdenas Marim, secretários 
de governo, o vice-prefeito de 
Baianópolis  Weber Febrônio, 
vereadores e diversas lideran-
ças políticas da região.

A organização ficou por 
conta da comissão e a prisma 
produções e eventos.

A prefeitura preparou uma extensa programação com grandes atrações 
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SÃO DESIDÉRIO

Município comemora 56 anos de independência 
política administrativa com grandes inaugurações

Jayme modesto

O 
promissor município de São 
Desidério completa 56 anos 
de emancipação política 
administrativa no dia 22 de 

fevereiro, e o presente foi entregue 
no dia 1º de janeiro de 2017, com a 
posse do novo prefeito José Carlos de 
Carvalho. O município vem passando 
por uma verdadeira transformação, o 
prefeito Zé Carlos colocou em prática 
o desejo de transformar o município 
de São Desidério em um dos mais 
importantes do estado e garantir aos 
seus cidadãos uma qualidade de vida 
digna, tendo uma cidade onde as 
pessoas tenham orgulho de viver.

É com essa visão de empreendedo-
rismo que o prefeito e sua equipe de 
governo vêm trabalhando dia e noite 
elegendo prioridades e canalizando 
recursos para as áreas prioritárias 
da administração, mostrando com 
isso o cumprimento de seu projeto 
de governo assumido na campanha. 
Esse trabalho de quase um ano, leve-
-se em conta também, a adimplência 
do município que estava com várias 
pendências e inadimplências, sem 
olhar para traz, está garantindo aos 
moradores da sede e do interior a 
chegada de benefícios importantes 
que estão mudando a realidade do 
município e a vida das pessoas.

Com uma série expressiva de ações 
na saúde, educação, infraestrutura, 
turismo, social, dentre outros seto-
res de competência da administração 
pública, pode-se dizer que o prefeito 
Zé Carlos está fazendo uma gestão 
revolucionária nunca vista no muni-
cípio de São Desidério. Em apenas 
um ano os resultados são surpreen-
dentes, o trabalho vem sendo realiza-
do em várias frentes, e os resultados 
são visíveis, reformas de postos de 
saúde, escolas, melhorias viárias, 
acolhimento a turistas, dentre tantas 
outras benfeitorias, dignas do reco-
nhecimento da população e de quem 
visita o novo São Desidério.

TRÊS IMPORTANTES OBRAS 
INAUGURADAS DE UMA SÓ VEZ
Antes mesmo do aniversário da ci-

dade, no dia 17/02, a Prefeitura en-
tregou à população de Guará três im-
portantes obras de uma só vez. Cerca 
de duas mil pessoas da sede e loca-
lidades circunvizinhas prestigiaram 
a solenidade de inauguração ocorri-
da no povoado de Guará, a cerca de 
100 km da sede de São Desidério, 
onde foram entregues a população: 
Três Casas Populares, o Sistema de 
Abastecimento de Água e o Ginásio 
de Esportes.

O evento, que acentua a primeira 
de uma série de inaugurações pro-
movidas pelo Governo da Justiça 
Social e Progresso, contou com a pre-
sença do prefeito Zé Carlos, do vice 
Zé Barbosa, secretários de governo, 
do deputado estadual Antônio Henri-
que Júnior, do presidente da Câmara 
Marusan Lima e demais vereadores. 
As estudantes da localidade, Jane 
Santos e Elick Elisane declamaram 
uma poesia que ressaltou “A história 
de Guará”.

“É uma alegria muito grande para 
mim e desde a nossa campanha 

quando eu andava nessa região per-
cebi as necessidades do povo”, lem-
brou o prefeito.

No primeiro momento, foi realiza-
da a entrega das chaves das casas 
populares. “Minha antiga casa era de 
palha e tinha muitas goteiras. Tenho 
dois filhos e estou à espera do tercei-
ro, e essa nova casa é uma mudança 
na minha vida, pois não tenho condi-
ções de construir uma nova. Agora 
estou muito feliz e satisfeita e agra-
decida à prefeitura”, afirmou Eliane 
dos Anjos.

Executado com recursos próprios 
do município, o Programa Casa Bela, 
já construiu de junho de 2017 a ja-
neiro de 2018, 45 casas, das quais 
sete já foram entregues. “Hoje é um 
dia muito emocionante. A cada casa 
entregue pelo Programa Casa Bela 
é uma esperança que se renova no 
coração do nosso povo”, declarou a 
secretária da SAS, Vandreia Mendes.

O prefeito Zé Carlos garante mais 
moradias para 2018. “Hoje essas 
famílias estão recebendo moradias 
do Programa Casa Bela, construídas 
com recursos próprios do município, 
já são 45 casas construídas desde 
quando assumimos o município. Esse 
ano abriremos o processo licitatório, 
para construção de mais 100 casas 
populares e até o final do nosso man-
dato queremos totalizar 300 casas 
populares entregues”, afirmou.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA
Outra obra importante que be-

neficiou a comunidade de Guará, o 
Sistema de Abastecimento de Água 
por meio do Programa Pró-Água, 
executado pela Secretaria Municipal 
de Infraestrutura (SEINFRA), já le-
vou melhorias para famílias de mais 
de 20 localidades, com serviços de 
abertura de poços artesianos, cons-
trução de bases de concreto para re-
servatórios e de casas de comando e 
implantação da rede de distribuição 
para os domicílios. “Antes a água fal-
tava muito aqui e agora temos água 
de verdade e de boa qualidade”, disse 
o morador Cristino José dos Santos, 
77.

Segundo o secretário da SEINFRA, 
Jammys Alex, o governo municipal 
está trabalhando para realizar gran-
des obras e com economicidade, 
sem deixar de priorizar a qualidade 

de vida e melhoria das comunidades 
rurais.

“O sistema de abastecimento do 
Guará, tem base de concreto, com 9 
metros de altura, caixa d’água para 
20 mil litros, posto artesiano, toda a 
rede de distribuição com cano, tubu-
lação de qualidade”, explicou o pre-
feito Zé Carlos.

GINÁSIO DE ESPORTES
O Ginásio de Esportes do povoado 

de Guará é o primeiro entregue dos 
sete construídos no município.  Com 
estrutura ampla, cobertura metálica 
e vestiários, recebeu o nome de Ro-
mão Lopes da Costa, uma homena-
gem a um ilustre morador. Nascido 
em 04 de janeiro de 1911 e falecido 

na década de 1980 no Distrito Fede-
ral, onde foi enterrado, seu Romão 
deixou um legado de vida especial 
para os 27 filhos, frutos de dois ca-
samentos, e também para os netos, 
bisnetos e tataranetos. Era muito tra-
balhador, e se destacava pela gene-
rosidade e honestidade com os seus 
conterrâneos.

“Tenho a honra de agradecer ao 
prefeito Zé Carlos em nome dos mo-
radores por termos agora aqui em 
nossa comunidade um ginásio com 
essa estrutura e peço aos moradores 
para que possam cuidar e preservar 
esse patrimônio”, ressaltou o mora-
dor do povoado, Ezequias Batista.

O deputado estadual Antônio Hen-
rique Júnior, parabenizou o prefeito 

e a comunidade. “É um prazer estar 
aqui nessa localidade e conhecer 
um pouco mais do trabalho que está 
sendo feito para a população de São 
Desidério pelo prefeito Zé Carlos e 
sua equipe, que está trabalhando e 
entregando obras importantes aos 
moradores em todas as áreas”.

“São sete ginásios como este. Com 
a mesma estrutura que estamos 
construindo um ginásio na sede, es-
tamos construindo nas comunidades 
da zona rural. E em breve a comu-
nidade de Guará também receberá 
pavimentação asfáltica. Outras obras 
estão previstas para atender outras 
comunidades. Tudo que pode ser fei-
to, pode ser bem feito de forma trans-
parente”, disse o gestor municipal.

Antes mesmo do aniversário da cidade, a Prefeitura entregou à população de Guará três importantes 
obras de uma só vez: Três Casas Populares, o Sistema de Abastecimento de Água e o Ginásio de 

Esportes

Cerca de duas mil pessoas da sede e localidades circunvizinhas prestigiaram a 
solenidade de inauguração ocorrida no povoado de Guará

O Ginásio de Esportes do povoado de Guará é o primeiro entregue dos sete 
construídos no município

O evento contou com a presença do prefeito, do vice, secretários de governo, do deputado estadual Antônio Henrique Júnior, 
do presidente da Câmara e demais vereadores

Em seu pronunciamento, o prefeito Zé 
Carlos garantiu mais moradias para 2018

No primeiro momento, foi realizada a 
entrega das chaves das casas populares
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Centro Integrado de Comunicação foi 
inaugurado em Santa Maria da Vitória

Prefeitura de Sítio do Mato é a única da região a pagar 
professores com reajuste salarial

SANTA MARIA DA VITÓRIA

SITIO DO MATO

SECOM
COM ALTERAÇÕES JGO

Em visita oficial ao município 
de Santa Maria da Vitoria, no 
Oeste baiano, no dia 03/02, o 
governador Rui Costa inaugu-

rou uma importante obra que vai me-
lhorar substancialmente a segurança 
do município e é mais um reforço do 
Governo do Estado na área de segu-
rança. Foi entregue o Centro Integra-
do de Comunicação (Cicom), unidade 
da Secretaria da Segurança Pública 
(SSP), localizado no bairro de Sam-
baíba, a obra teve um investimento 
da ordem R$ 1,6 milhão.

“Hoje, inauguramos este Centro 
que integra a comunicação das po-
lícias, e espero poder contar com a 
parceria da sociedade e de empre-
sários da região, para que possamos 
aumentar e instalar câmeras de se-
gurança em todas as cidades. Com 
isso, poderemos agir preventivamen-
te, com monitoramento e mais efi-
ciência na segurança”, declarou Rui.

O novo Cicom contará com um efe-
tivo de 14 policiais militares e vai co-
brir os municípios de Santa Maria da 
Vitória, Bom Jesus da Lapa, Riacho 
de Santana, Correntina, Serra do Ra-
malho, Carinhanha, Santana, Cocos, 
Serra Dourada, São Félix do Coribe, 
Coribe, Sítio do Mato, Tabocas do 
Brejo Velho, Canápolis, Jaborandi e 
Feira da Mata, contemplando apro-
ximadamente 400 mil pessoas. Além 
da estrutura física, para o funciona-
mento do Centro, foram instalados 
rádios fixos, veiculares e portáteis, 
estações repetidoras, links, entre ou-
tros equipamentos.

A iniciativa dá celeridade no acio-

ASCOM PREFEITURA

Os professores da Rede Munici-
pal de Ensino de Sítio do Mato 
passaram a receber, no mês 
de janeiro, salário de acordo 

com novo reajuste. O pagamento foi 
realizado no dia 31, juntamente com 
o terço de férias.

O aumento de 6,81% para o piso 
salarial foi assinado pelo Ministro da 
Educação Mendonça Filho, em de-
zembro do ano passado. O reajuste 
segue a Lei do Piso, que garante atua-
lização anual do salário-base de pro-

namento das forças de segurança 
no atendimento aos chamados da 
população. A princípio receberá as 
chamadas do 190 (Polícia Militar) e 
197 (Polícia Civil) e com previsão de 
incorporar chamados para o Corpo de 
Bombeiros e Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu).

“A Bahia é um dos maiores estados 
do país, e estamos conseguindo, com 
muito trabalho e gestão, dotar todas 
as cidades de equipamentos moder-
nos. A comunicação é componente 
indispensável para o êxito da ação 
policial”, destacou o secretário da 
Segurança Pública, Maurício Teles 
Barbosa.

Ainda na cidade, o governador Rui 
Costa assinou ordem de serviço para 
a restauração e manutenção, por 
período de cinco anos, em mais um 

fessores de todo o Brasil.
Segundo o Ministério da Educação 

(MEC), por estar acima do índice de 
inflação previsto para 2018, o piso na-
cional do magistério terá ganho real de 
3,9% e, portanto, salário de R$ 2.455,35, 
para jornada de 40 horas semanais.

De acordo com o prefeito Alfredo 
Magalhães (Alfredinho), Sítio do Mato 
é o único município da região a repas-
sar os novos valores para os professo-
res. “Este é o reflexo do cuidado que a 
gestão tem tido com os professores de 
Sítio do Mato, com salário e 13º pagos 
em dia”, afirmou Alfredinho.

trecho da BA-172, em Santa Maria 
da Vitória, no entroncamento com a 
BR-242, na região de Muquém do São 
Francisco.

Ao todo são 358 quilômetros e um 
investimento de R$ 61 milhões, be-
neficiando os municípios de Coribe, 
Santa Maria da Vitória e São Félix 
do Coribe. Além disso, a estrada vai 
até o município de Muquém do São 
Francisco, na BR 242, na localidade 
de Javi, fazendo um eixo de integra-
ção no sentido norte-sul na região do 
oeste.

OUTRAS AÇÕES
Rui também fez a entrega simbó-

lica de 457 cisternas de captação de 
água para o consumo humano, ins-
taladas pela Secretaria de Justiça, 
Direitos Humanos e Desenvolvimen-

to Social do Estado (SJDHDS), que 
contou com investimento de mais de 
R$ 1,2 milhão. Durante a solenidade, 
também foi oficialmente inaugurado 
o Sistema Simplificado de Abaste-
cimento de Água da localidade de 
Sussuarana I, totalizando um investi-
mento de mais de R$ 272 mil.

DESENVOLVIMENTO RURAL
A Secretaria de Desenvolvimento 

Rural (SDR) ainda teve a autoriza-
ção do governador, para celebrar um 
convênio do Programa Bahia Produti-
va com a Associação dos Moradores 
Quilombolas de Motevidinhas, Cur-
rais, Cafundó dos Criolos, Baixa da 
Onça e Pau Lavrado, Mina e Cunha, 
no valor de R$ 272 mil. 

Também foi autorizada, pelo go-
vernador Rui Costa, a entrega de 639 

títulos do Cadastro Ambiental Ru-
ral (CAR), emitidos pelo Instituto do 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
(Inema), instituição vinculada à Se-
cretaria de Meio Ambiente do Estado 
(Sema).

O Cadastro Ambiental Rural foi ins-
tituído como registro público eletrô-
nico de âmbito nacional, obrigatório 
para todos os imóveis rurais, a fim de 
integrar as informações ambientais 
das propriedades e posses rurais, 
com o objetivo de compor uma base 
de dados para controle, monitora-
mento, planejamento ambiental e 
econômico e combate ao desmata-
mento.

Durante a viagem, Rui visitou o 
prédio do Detran de Santa Maria da 
Vitória, que será reativado, e a unida-
de do Centro Territorial de Educação 
Profissional (CETEP) do município. 
Acompanharam o governador na 
agenda os secretários estaduais do 
Desenvolvimento Econômico (SDE), 
Jaques Wagner; de Segurança Pú-
blica (SSP), Maurício Barbosa, e da 
Infraestrutura (Seinfra), Marcus Ca-
valcanti.

O governador foi recepcionado 
pelo prefeito de Santa Maria da Vi-
toria, Renato Leite e sua equipe de 
governo, no seu pronunciamento 
Renatinho agradeceu a Marconi 
pelas parcerias com o município ao 
governador Rui Costa, destacando 
a importância das ações do governo 
do estado no município, ressaltou 
a importância da implantação do 
Cicom para a segurança da região. 
“Um governador sempre parceiro, 
que trouxe importantíssimas obras 
para Santa Maria da Vitoria”, afir-
mou Renatinho.

Governador Rui Costa entregou outras obras no município como as cisternas de captação de água 
para o consumo humano, o Sistema Simplificado de Abastecimento de Água da localidade de 

Sussuarana I, a entrega de títulos do Cadastro Ambiental Rural dentre outras ações

O reajuste para o piso salarial foi dado em janeiro, juntamente com o terço de férias
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