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O Brasil só muda
se você mudar
Diante de tantos escândalos que vem ocorrendo na política do país e com a proximidade das eleições em 2018, o
eleitorado consciente passou
a refletir sobre essa situação
e tem buscado meios para escolher o menos ruim.
Quando vamos a feira comprar laranjas e as encontramos feias, muxibentas, com
um visual desagradável, o
que é que a gente faz? Afasta
as que estão mais estragadas,
escolhe as “menos piores”,
empina o nariz, coloca na sacola, paga e vai embora. Não
é assim?
Pois bem, na vidinha do
dia-a-dia praticamos o “se
não tem-tu-vai-tu-mesmo”. E
assim a vida vai passando e
achamos que é tudo normal.
A comparação com a escolha
das laranjas é para lembrar ao
eleitor sobre a importância de
escolher bem em quem se vai
votar.
Olhando o panorama político atual, vejo que não temos
muitas opções de escolha
para essas eleições, mas é o
que temos e é entre esses que
temos devemos fazer a nossa
escolha.
Dia sim e outro também
ouvimos que devemos escolher o melhor candidato. Mas
ninguém se lembra de avisar
ao eleitor que nem sempre
podemos escolher a melhor
laranja. Muitas vezes teremos
que revirar o tabuleiro para
escolher, mas que sirvam
pelo menos para fazer um
suco. No caso dos candidatos,
a laranja menos estragada é
alguém que, mesmo não sendo ótimo, tenha ficha limpa,
não responde processo, não
esteja na mira da Lava-Jato e
que pelo menos cumpra decentemente o mandato que
lhe será confiado.
A falta de informação so-

bre a importância da escolha
do ‘menos pior’ – na falta do
melhor – tem permitido aos
oportunistas a disseminação
de orientações que escondem
armadilhas perigosíssimas. A
principal delas é a indução ao
voto nulo. Explico já.
Nunca na nossa história o
eleitor brasileiro se defrontou
com um quadro de tamanha
devastação de lideranças
políticas como agora. É um
cesto enorme, abarrotado de
laranjas estragadas. O país
tem 35 agremiações partidárias, o que aparentemente representa a pujança da jovem
democracia provinciana. Mas
se a gente olhar em torno vai
se deparar com raríssimas lideranças capazes de ocupar
neste momento um cargo público de relevância.
No instante em que me
esforço para escrever essas
poucas linhas, não se vislumbra no horizonte eleitoral qualquer nome com staff
para ser classificado de “um
bom candidato” na disputa
à presidência. Fatalmente
o eleitor será tentado a dar
uma solene banana na forma
do voto nulo. O diabo é que as
bananas dos votos nulos, em
vez de humilhar, vão alimentar precisamente os cretinos
que o eleitor mais condena.
Já pararam para pensar nisso?
Em outras palavras: votar
nulo é como deixar de comprar as laranjas muxibentas
para fazer pelo menos um
suco e terminar sem suco
algum. E mais: votando nulo
você não ajuda a inviabilizar
a eleição, como andam espalhando por aí. Esse é mais um
mito eleitoral, malandragem
dos cretinos que espalham
isso pra se dar bem. Pensem
nisso! O Brasil só muda se
você mudar.

ANUNCIE AQUI

JORNAL

GAZETA DO OESTE

PUBLICIDADE LEGAL COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL

77

3612-7476 / 3611-0095 / 9.8105-1014 vivo
www.jornalgazetadooeste.com.br
gazetadooeste@yahoo.com.br
Rua Prof° Folk Rocha, n° 130 - Sala 206, 2° andar
Jardim Ouro Branco - Barreiras/BA - CEP 47802-200

GAZETA DO OESTE

NOTA
Equipe de basquete de Luís
Eduardo Magalhães está entre
as melhores do Brasil
A Associação Amigos da
Bola Laranja (ABL) de Luís
Eduardo Magalhães, conquistou o 5º lugar do Open Brasil
Master de Basquete realizado
em Caldas Novas/GO no mês
de julho. A competição reuniu
16 equipes de diversos estados na categoria acima de 30
anos. O nível da competição
foi considerado elevado e a

expectativa para o ano que
vem é melhorar ainda.
A coordenação espera mais
estimulo na prática do esporte em Luís Eduardo Magalhães e descobrir novos
talentos. O coordenador ressalta ainda a importância do
apoio da Prefeitura Municipal
para a participação da ABL no
torneio.

Barreiras recebe Workshop de
Skate no Parque Dom Ricardo
Weberberger
A Capital do Oeste recebeu
eventos ligados ao esporte radical, o I Workshop de Skate
e o I Desafio de Skate e Patins de Barreiras. Realizados
pela Secretaria de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer por
meio da Diretoria de Esportes,
dentro do Programa Brincar e
Viver, durante dois dias a pista
de skate da Parque Multiuso
Dom Ricardo será palco para
as manobras radicais, adrenalina e muita diversão dos
jovens skatistas e patinadores.
O Workshop reuniu os
iniciantes e amadores, que
acompanhados pelo professor

instrutor Henderson Aires que
já foi campeão baiano, campeão norte e nordeste de skate
e ocupa o 16ª lugar no ranking
nacional e é vice-presidente
da FESEB (Federação de Skateboard do Estado da Bahia).
Na programação, o professor Henderson direcionou
para a importância do skatismo de maneira lúdica e interativa, como também seus
componentes e os tipos de
modalidades no esporte. Terão aulas teóricas e práticas
básicas, médias e avançadas
de acordo com o progresso de
cada aluno.

Casos de sarampo e
poliomielite aumentaram, diz
relatório da OMS
Após uma queda em 2016,
os casos registrados de sarampo e poliomielite aumentaram em 2017 em todo
o mundo, segundo as estimativas de imunização mais
recentes divulgadas pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) e pelo UNICEF.
A baixa cobertura vacinal
em alguns países contribuiu
para a alta dos casos no último ano.
Globalmente, 85% das
crianças foram vacinadas
com a primeira dose da vacina contra o sarampo no primeiro ano de vida, através dos

serviços de saúde de rotina e
67% com uma segunda dose.
Apesar disso, segundo o relatório, os níveis de cobertura
permanecem bem aquém da
cobertura de imunização contra o sarampo recomendada
pela OMS, que é de pelo menos 95% para evitar surtos,
evitar mortes evitáveis e alcançar metas de eliminação
regional.
Em 2017, a OMS chegou a
emitir um alerta depois que
os casos de sarampo aumentaram 400% na Europa. A
maioria dos casos aconteceu
na Ucrânia, Romênia e Itália.

Festival de arrancadas
movimentou Luís Eduardo
Magalhães
Um festival de adrenalina,
dos amantes do esporte automobilístico foi realizado na
Avenida Kiichiro Murata nos
dias 14 e 15 de julho, em Luís
Eduardo Magalhães, com a
realização do Festival de Arrancadas, evento assinado
pela Prefeitura Municipal,
que reuniu milhares de espectadores tanto nos treinos livres quanto nas competições
oficiais.
O evento contou com trinta
e dois pilotos competindo em
dez categorias abertas a todo
o público interessado. Aproximadamente oito mil pessoas
vibraram com as competições
e puderam acompanhar os pilotos do município, amadores

e profissionais, competindo
junto às equipes que vieram
de outras sete cidades, a citar
Palmas e Gurupi do Tocantins,
Uruçuí e Bom Jesus do Piauí,
Barreiras, Salvador e o distrito
de Roda Velha.
Os pilotos luiseduardenses
representaram bem a cidadesede pontuando entre as três
primeiras colocações em oito
das dez categorias disputadas
tendo faturado a primeira colocação nas categorias Dianteira – Original, Super e Turbo
– e Importados e pontuando
entre os três primeiros nas categorias Força Livre, Traseira
(Original e Turbo) e Drag Bike.
As demais categorias foram
Traseira Super e Desafio.

Escola de São Desidério culmina
projeto sobre sustentabilidade
Por meio de ações de reciclagem e sustentabilidade,
no dia 17/07, na Escola Municipal Presidente Castelo
Branco foi marcada por apresentações e exposição de produtos recicláveis durante a
culminância do Projeto ‘Gentileza gera gentileza’ desenvolvido por alunos dos 6º, 7º
e 8º anos.

A intenção do projeto é
trabalhar a reciclagem de
produtos a exemplo do óleo
de cozinha por meio do qual
os alunos produziram sabão
ecológico, em barra e líquido.
Outra ação concreta do projeto foi o plantio de sementes
no viveiro da escola, além da
distribuição de sementes para
os alunos plantarem em casa.

Aberta as inscrições para o
Concurso de Fanfarras 2018
em Barreiras
O edital para o Concurso de
Fanfarras 2018 já está publicado no Diário Oficial, com o
regulamento geral e especificidades para participação.
Promovido pela Secretaria Municipal de Educação por meio
do Departamento de Cultura, o
Concurso de Fanfarras reunirá
pelo segundo ano consecutivo,
as escolas municipais e estaduais de Barreiras, que participarão das apresentações
que inicia a primeira etapa no
desfile cívico de 7 de setembro.

Para participar do concurso
é necessário preencher a ficha
de inscrição no Palácio das
Artes na Praça Castro Alves,
que funcionará das 08:00h ás
12:00h e de 14:00h ás 17:00h,
conforme o regulamento.
Sendo considerada inscrita a
escola/fanfarra que somente
manifestar adesão/inscrição
pessoalmente, anexando todos
os dados da escola e da fanfarra, juntamente com históricos
da Escola e da Fanfarra até o
dia 10 de agosto de 2018.

EDITAIS DE PUBLICAÇÃO
Cartório de Registro de Imóveis de Wanderley
O Cartório de Registro de Imóveis de Wanderley - Ba, localizado na
Avenida Inácio de Oliveira, n. 68, pelo presente edital torna público
o processo de Usucapião Extrajudicial requerido por Ivan Graciano da Costa, referente a posse iniciada em 22.08.2.000 do imóvel denominado Fazenda Nonato, com 30,1695 ha, localizado no
Município de Wanderley -Bahia. 11.06.2018. Oficial de Registro de
Imóveis de Wanderley-Ba. Helenice Alves Porto de Faria.
O Cartório de Registro de Imóveis de Wanderley - Ba, localizado na
Avenida Inácio de Oliveira, n. 68, pelo presente edital torna público
o processo de Usucapião Extrajudicial requerido por Benoate de
Matos Feitosa, referente a posse iniciada em 02.03.2005 do imóvel denominado Chácara Santa Luzia , com 8.712 m2, localizado
no Município de Wanderley -Bahia. 11.06.2018. Oficial de Registro
de Imóveis de Wanderley-Ba. Helenice Alves Porto de Faria.
O Cartório de Registro de Imóveis de Wanderley - Ba, localizado na
Avenida Inácio de Oliveira, n. 68, pelo presente edital torna público o
processo de Usucapião Extrajudicial requerido por Armindo Francisco de Souza Junior, referente a posse iniciada em 01.12.2010
do imóvel denominado Estancia Alagadiço, com 7,2907 ha, localizado no Município de Wanderley -Bahia. 11.06.2018. Oficial de Registro de Imóveis de Wanderley-Ba. Helenice Alves Porto de Faria.
O Cartório de Registro de Imóveis de Wanderley - Ba, localizado na
Avenida Inácio de Oliveira, n. 68, pelo presente edital torna público
o processo de Usucapião Extrajudicial requerido por Rafael Magalhães Pereira, referente a posse iniciada em 10.11.2009 do imóvel
denominado Sitio Haras Beira Rio lll Irmãos , com 1.35 ha, localizado no Município de Wanderley -Bahia. 11.06.2018. Oficial de Registro de Imóveis de Wanderley-Ba. Helenice Alves Porto de Faria.
O Cartório de Registro de Imóveis de Wanderley - Ba, localizado na
Avenida Inácio de Oliveira, n. 68, pelo presente edital torna público
o processo de Usucapião Extrajudicial requerido por Joana Gaspar da Cruz referente a posse iniciada em 14.11.2013 do imóvel
denominado Fazenda Barro Alto, com 47.1697 ha, localizado no
Município de Wanderley -Bahia. Oficial de Registro de Imóveis de
Wanderley-Ba. Helenice Alves Porto de Faria.
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Um novo contexto,
uma nova história
Com visão de empreendedorismo, o prefeito garante trabalhar dia e noite elegendo
prioridades e canalizando recursos para as áreas prioritárias da administração
Jayme Modesto

quadra coberta na sede, construímos
a sede do Conselho Tutelar, o CRAS
está todo organizado e dividido com
alas para 3ª idade, juventude, escolinha de futebol, tudo isso temos feito
aqui em Catolândia”, expôs Pimentel
destacando que o município só tinha
um PSF, e que foi construído mais um
para atender a população do Mozondó que antes vinha para Catolândia
para receber atendimento.
Uma ambulância foi adquirida e
agora a prefeitura está licitando mais
três no valor de R$ 420 mil reais, sendo duas Vans, – uma exclusivamente
para circular em estradas de chão.
Um investimento de mais de R$ 520
mil reais só de carro para a saúde.
Para os próximos dias, a prefeitura de Catolândia deve inaugurar um
campo de futebol gramado, com drenagem, alambrado em Alagoinhas
isso com recursos próprios do município.

N

o dia 27 de julho, o município
de Catolândia, no Oeste da
Bahia, completará 56 anos de
emancipação política administrativa. Catolândia é hoje o município
com a menor população do Estado.
Nos últimos cinco anos, o município
vem passando por uma verdadeira
transformação. O prefeito Gilvan Pimentel colocou em prática o desejo
de transformar o município em um
lugar melhor de se viver e garantir
aos seus cidadãos uma melhor qualidade de vida, assim construindo uma
cidade onde as pessoas tenham orgulho de viver.
É com essa visão de empreendedorismo 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.
Esse trabalho de mais de cinco
anos, leve-se em conta também, a
situação em que ele recebeu o município, uma cidade em estado insolvência, com várias pendências e
inadimplências, mas sem olhar para
traz, está garantindo aos moradores
da sede e da zona rural 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, social, dentre outros setores
de competência da administração
pública, pode-se dizer que o prefeito
Pimentel está fazendo uma gestão
revolucionária nunca vista no município de Catolândia. Nestes cinco
anos os resultados são surpreendentes, o trabalho vem sendo realizado
em várias frentes, e os resultados
são visíveis, são várias ações e benfeitorias, dignas do reconhecimento
da população e de quem visita a nova
Catolândia.
Em entrevista a reportagem do
Jornal Gazeta do Oeste, por ocasião
do “São João da Cató”, o prefeito
Gilvan Pimentel, fez um balanço das
ações de governo nestes mais de
cinco anos e relatou as prioridades
até o final do seu mandato em 2020.
Na oportunidade, Pimentel pontuou
ações importantes que foram implementadas no seu governo e frisou o
avanço do município nestes últimos
anos de sua gestão, mas que ainda
tem muito a ser feito. Pimentel lembrou ainda que é preciso saber fazer
uma leitura correta do que ocorreu
e está acontecendo no município de
Catolândia. Para o prefeito, um governante tem de ser transparente e
preocupado com o bem estar da população, com o compromisso do dinheiro público e, acima de tudo, com
o município.
Nestes cinco anos de gestão, o
prefeito diz que foi um aprendizado constante, com muitos sonhos
da população realizados. “Apesar
das dificuldades encontradas neste período, é possível perceber os

O São João da Cató contou com uma grade de atrações que animou o público

Lideranças políticas fizeram questão de marcar presença na festa

A prefeitura entregou à população Catolandiana um Estádio de Futebol no Povoado de Lagoa do Odilon e uma
Quadra Poliesportiva na sede do município
avanços com a aplicação de recursos em todas as áreas do município
e, ainda contar com uma prefeitura
adimplente e saneada com um saldo positivo, é uma demonstração
de compromisso e seriedade com o
dinheiro público”, relatou o gestor
destacando também que a administração pública está fazendo o
máximo, masque ainda falta muito
para Catolândia acompanhar o desenvolvimento de alguns municípios
vizinhos. “Em apenas dois mandatos é impossível fazer tudo o que
almejamos, e o município precisa.
Avançamos muito nas áreas de infraestrutura, saúde e educação, pois
tivemos que priorizar estes três espaços”, disse o prefeito.
Pimentel fez uma retrospectiva de
como recebeu a prefeitura há cinco
anos. “Quando assumimos, o município estava falido, endividado, maquinário sem possibilidade de funcionar. Só para o INSS a dívida estava
em 3,3 milhões, ao PASEP 198 mil,
para a Embasa 43 mil, Coelba 36 mil.
Na educação a dívida era de 308 mil,
esse valor eu parcelei em cinco vezes
e quitamos”.

Conforme contou Pimentel, o município não tinha carro para transportar os alunos, os ônibus todos sucateados, a secretaria de Educação
não tinha carro disponível. “Na área
da saúde não foi diferente, as ambulâncias todas sucateadas, um verdadeiro abandono e carros velho todos
sucateados. Tivemos que parcelar
as dívidas, para conseguir pagar. Na
infraestrutura, tive que recuperar os
prédios públicos do município, como
as escolas, creches, posto de saúde,
os prédios da Prefeitura e do CRAS”,
descreve Pimentel.
Segundo o gestor, o foco desde o
início foi buscar o equilíbrio financeiro para conseguir manter em dia
a folha de pagamento e o custeio da
administração. “Alinhamos as principais prioridades da nossa administração neste primeiro momento, tendo as áreas da saúde, infraestrutura
e educação como prioridade”.
Pimentel pontuou algumas ações
importantes que conseguiu neste
período e garante que hoje o município de Catolândia vivencia uma
realidade diferente da que foi encontrada há cinco anos. “Já consegui-

mos vários carros, caminhão, patrol,
retro escavadeira, van odontológica,
compramos uma ambulância, um
carro para educação, um carro pipa.
Na área de infraestrutura asfaltamos
o povoado de Mozondó, quase 2 mil
metros de asfalto, fizemos uma praça no Sítio da Barriguda, asfaltamos
o loteamento Santana I e II, 100%
dos colégios hoje já foram reformados e forrados e dispõem de ar condicionado. No colégio da sede colocamos câmera, também colocamos
câmera no PSF, garagem e prefeitura. Reformamos também a prefeitura, toda a contabilidade era feita
antes em Barreiras e hoje se faz toda
dentro da prefeitura. Colocamos
energia no loteamento do Mozinho,
Ponta D’agua, cabeceira do Sítio da
Barriguda, uma comunidade que
quando eu assumi não tinha água
encanada e eu instalei o poço artesiano, fizemos banheiros nas casas,
também conseguimos caixas d’agua
para captação de água, abrimos 18
poços artesianos no município, na
Barra do Porção, no Durvalino, no
mocinhos e várias outros localidades. Foi construída também uma

Inauguração do campo e
quadra poliesportiva
No dia 05 de Julho, O prefeito Pimentel junto com sua Equipe, entregaram à população Catolandiana um
Estádio de Futebol no Povoado de
Lagoa do Odilon e uma Quadra Poliesportiva na Sede do município. Na
programação estava prevista também a presença do vice-governador
da Bahia João Leão, que por motivos
de força maior não pode comparecer ao evento. “Estávamos contando
com a presença do vice-governador
João Leão, mas o mesmo passou mal
em um evento em Barreiras, o que o
impossibilitou de estar presente em
nossa inauguração”, disse o prefeito
Pimentel.
No evento, Pimentel destacou as
ações que já foram realizadas no município em suas gestões, salientando
que foram obras de cunho social e
muito importantes para toda população.
Na oportunidade Pimentel anunciou que no dia 27 de julho dia do
aniversário da cidade, não haverá
festa, mas fará a abertura do Campeonato Municipal de Futebol, eventos culturais e também anunciará a
pavimentação dos povoados de Lagoa do Simão, Areião, Tiririca e Assentamento. “O nosso governo está
trabalhando muito para o bem estar
de toda população de Catolândia.
Governo se faz com trabalho e dedicação e é isso que estamos mostrando na nossa gestão”, afirmou
Pimentel.
São João da Cató
O São João da Cató contou com
uma grade de atrações que agradou
a todos. No sábado, 30 de junho,
Toinho & Cia, Banda Vento em Popa
e Tônia Alves animaram a noite. E
no domingo, 01 de julho, foi vez de
Sasha Medeiros, Banda Amor Fatal,
Forró Bota Rasgada, Gustavo Braga e
Genivaldo e Os Feras do Forró.
O evento foi uma realização da
Prefeitura de Catolândia com o apoio
do Governo do estado da Bahia através da Bahiatursa.
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SÃO FÉLIX DO CORIBE

São Félix do Coribe promoveu um
dos melhores São João do Oeste
De 20 a 23 de junho o município realizou o maior festejo junino dos últimos anos.
Grandes nomes da música subiram no palco e animou o público presente

Prefeito concede entrevista a Jayme Modesto
Jayme Modesto

O

município de São Félix do Coribe realizou uma das melhores
festas juninas da região Oeste
da Bahia, aliando tradição e inovação, o que consolidou o evento como
uma atração turística da gestão
municipal. A prefeitura municipal,
nesta nova gestão, estruturou a festa popular com fortalecimento das
tradições, buscando promover as riquezas culturais e trazendo grandes
shows para o município.
Com uma população aproximada
de 17 mil habitantes, o prefeito Jutaí
Eudes Ribeiro, conhecido por Chepa Ribeiro, tem buscado consolidar
os atrativos turísticos do município
como forma de dar visibilidade e aumentar o dinamismo do município.
Segundo ele, a festa junina é realizada na sede do município, aproveitando a logística regional por estar
situada a margem direita do Rio Corrente e divisa com a cidade de Santa
Maria da Vitória, e hoje está entre as
IMFORME PUBLICITÁRIO

festas de São João mais importante
da região.
Os organizadores e promotores
da cultura do município têm focado
na iniciativa local como principal
mecanismo de sustentabilidade das
tradições populares presentes na
vida do povo são-felense. E o São
João é uma dessas tradições de destaque, além das tradicionais quadrilhas na Praça do Forró.
As principais atividades são as
quadrilhas escolares e outras relativas aos festejos. Desde a posse da
nova gestão, essa iniciativa vem se
consolidando, com apoio dos órgãos
de fomento ao turismo estadual e
Federal, o São João de São Félix se
estabeleceu e hoje é roteiro para diversos turistas, principalmente do
Norte e Noroeste do Estado de Minas Gerais, além de goianos e brasilienses.
A atual gestão municipal tem
trabalhado o evento turístico para
promover emprego e gerar renda às
famílias locais, no qual envolve di-

Frank aguiar recepciona público ao lado do prefeito

Festa é isso, é
diversão e você
tem que mostrar
que tem evolução e
trazer coisas novas
e tudo isso tem que
andar no sentido
de beneficiar a
população"
Chepa Ribeiro,
Prefeito de São Félix
versos setores da micro região. Neste ano de 2018, cumprindo o calendário de eventos e atrações, foram
contratadas bandas e artistas de renome nacional. No dia 20, o evento
iniciou com os Impossíveis do Forró,
Fabiana da Mata e Baião de Dois.
No dia 21 quem animou a Praça do
Forró foi Xauly, Matheus Boa Sorte e
Cristian Costa. No dia 22 a animação
ficou por conta das bandas Viviane
Tripode, Ricardo Rodrigues e Trio
Forronejo. No dia 23 foi o ponto alto
do evento, e quem balançou a praça batendo recorde de público foi o
cantor Frank Aguiar e Tayná Agazzy.
Para encerrar o grande São João de
São Félix do Coribe, as bandas Falamansa, Lourinho e Trio Pegada Bruta, Balada do Forró e Musical Aguiar
subiram no palco.
O prefeito Chepa Ribeiro, vem
trabalhando incansavelmente para
transformar São Félix do Coribe em
um Lugar melhor para se viver e consequentemente, uma cidade acolhedora para todos, principalmente aos
turistas e amantes do bom São João.
Pensando nisso, Chepa Ribeiro e o
deputado Federal Cacá Leão já buscam o apoio financeiro do Ministério
do Turismo para os festejos juninos
de 2019.
Em entrevista a nossa reportagem,
Chepa falou da evolução da festa de
São João em São Félix nos últimos
anos. “O São João de São Félix do

Coribe, sempre foi festa tradicional,
mas nos últimos 10 anos, os festejos
estavam meio que abandonados e o
São João das outras cidades estavam atraindo o público, inclusive os
moradores daqui, e eu estava triste
com isso e vi que tinha que resgatar
o São João de São Félix. O maior São
João do Oeste da Bahia, que com
Frank Aguiar atraiu quase 38 mil
pessoas e todos os moradores orgulhosos porque nunca viram um São
João tão grande aqui no município.
Isso é importante, resgatar a tradição e devolver a alegria ao povo. A
gente é do povo e Frank Aguiar é assim, muito popular e quando ele me
convidou para descer do palco e se
juntar ao povo, eu fui e fiquei muito
feliz, foi tudo muito lindo, fantástico
e bem tranquilo”, disse o gestor destacando ainda a atração do robô gigante que encantou a todos. “Festa é
isso, é diversão e você tem que mostrar que tem evolução e trazer coisas
novas e tudo isso tem que andar no
sentido de beneficiar a população,
mas para isso é necessário a popularidade, simplicidade, andar junto
com a diplomacia, não tem porque

Gente bonita no São João de São Félix

Prefeito acompanhado da família e
do vice-governador João Leão
haver arrogância e é isso que a sociedade quer, princípios que possam
nortear o rumo do nosso país”.
Para 2019, o prefeito promete
muito mais. “Iremos trabalhar para
fazermos uma festa ainda mais bonita. Pretendemos reconstruir a Praça
do Forró e entregar um novo espaço
fantástico para o povo de São Félix
do Coribe”.
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PARATINGA

O progresso e a evolução
do município que
comemora 121 anos
Quando a cidade faz aniversário, é como se todos
os seus moradores tivessem nascido no mesmo dia
Jayme Modesto

C

hegar aos 121 anos em plena
evolução, alegre, cheia de vida,
repleta de história para contar,
não é uma tarefa para qualquer uma.
Além do mais, a história começa
bem antes. A localidade era apenas
um vilarejo, que virou povoado e
logo se transformou em cidade. Paratinga, terra de um povo trabalhador. Onde, cada um tem seus sonhos,
seus amores, seu canto, cada um
tem o seu lugar, seu papel. Em Paratinga, todos são iguais, mesmo com
suas diferenças e foi com o pouco
de cada um que a cidade se formou,
evoluiu se transformou, tornou-se a
casa de todos, um porto, um orgulho,
um ótimo lugar de se viver.
Uma cidade que cresceu a base de
conquistas e vitórias. Em Paratinga
várias personalidades fizeram e fazem história. Desde o latifundiário
Antônio Guedes de Brito. Sua primeira denominação foi “Fazenda
Santo Antônio do Urubu de cima”,
surgindo o vilarejo do Urubu, com
uma população formada por luso
-brasileiros, indígenas e africanos.
Localizada a margem direita do Rio
São Francisco, a cidade de Paratinga
é berço de um considerável patrimônio histórico, além de sua rica história e arcabouço cultural, é destaque
em atrações turísticas, especialmente com as fontes termais do distrito de Águas do Paulista e povoado
Brejo das Moças.
Já se passaram grandes personalidades políticas que geriram a cidade, e hoje a administração está sobre
o comando do jovem prefeito Marcel
Carneiro, que tem a honra de comemorar os 121 anos de emancipação
política de Paratinga.
Uma terra originada da fé, de uma
gente determinada onde o progresso
dita seu ritmo, no potencial educacional, no desenvolvimento comercial, na agricultura, no crescimento
imobiliário, na boa condução do patrimônio público, na manutenção da
ordem e observância permanente
das leis, na preservação da saúde,
em consonância com o bem estar, na

consolidação da história, na prática
saudável ao esporte, no respeito com
o próximo, de uma culinária rica em
seus sabores, e diversidades de seus
produtos. De uma sensação permanente de liberdade, de um referencial festivo e esportivo, de riquezas
naturais que convidam a aventura, de
uma zona rural com aspecto acolhedor e cenário de paz, da preservação
do verde e produção saudável. Esta é
a Paratinga de todos os paratinguenses. Parabéns Paratinga pelos seus
121 anos. Porque quando a cidade
faz aniversário, é como se todos os
seus moradores tivessem nascido no
mesmo dia.
PROGRAMAÇÃO
Com o tema “Fé Devoção Alegria
e Emoção”, a prefeitura municipal
preparou uma grade de programação, para comemorar os 121 anos de
independência política administrativa, incluindo os festejos juninos, atividades esportivas, culturais, celebração religiosa e shows. No dia 22,
artistas da terra e região animaram
os festejos, e ainda Robertão, Desejo sem Limite, Paulinho Paratinga e
Moreninho Beija Mil. No dia 23, Sue
Luiz Shaulim Balalgan. No dia 24
quem animou o público foi Thiago
Jhonathan, Vilela, Arnaldo Farias, e
Ballagan. Já no dia 25 o público foi
ao delírio com o gingado do pagodeiro Harmonia do Samba, Daniel
vieira e Arnaldo Faias.
Em entrevista a nossa reportagem,
o prefeito Marcel Carneiro, pontuou
os avanços e também as dificuldades que a gestão enfrenta com a carência de recursos. “Estamos muito
felizes comemorando os 121 anos
de emancipação de nossa cidade. A
nossa família já vem a muitos anos
fazendo parte da construção de uma
nova Paratinga, agora a responsabilidade da continuidade é minha.
Essa data se tornou muito mais importante porque a paróquia de Santo
Antônio está completando também
300 anos. Paratinga é uma cidade
rica em cultura é a mãe de Bom Jesus da Lapa, Ibotirama e outras, isso
aumenta a nossa responsabilidade

a frente da administração dessa cidade e desse povo acolhedor que recepciona tão bem os visitantes. Tenho muito orgulho de ser filho dessa
terra”, disse o prefeito destacando
alguns feitos em sua gestão e lembrando ainda que seu pai governou
Paratinga por duas vezes. “Estamos
fazendo a maior intervenção de infraestrutura asfáltica na história de
Paratinga, estamos construindo novas praças, escolas, fazendo novas
estradas na zona rural, novos PSFs,
investimento em equipamentos na
área de saúde, isso em apenas um
ano e 6 meses dessa gestão”.
Marcel está em seu segundo mandato e garante buscar sempre de
forma incansável canalizar recursos
para desenvolver cada vez mais o
município. “Temos uma história muito rica de amor e carinho por essa
terra. Temos contado também com
a parceria do governador Rui Costa,
que tem dispensado uma atenção
especial á Paratinga, isso desde meu
primeiro mandato quando ele era
deputado federal em 2010 e ele tem
nos ajudado muito. Agora ele autorizou uma licitação de R$ 846 mil para
pavimentação de várias ruas aqui do
município, ele tem trabalhado por
toda Bahia é um orgulho para todos
nós”, disse o prefeito garantindo
que tudo isso só é possível graças
ao trabalho coletivo. “Eu, com nossa
equipe de governo, junto com os vereadores temos buscado promover
de forma equilibrada e responsável
o desenvolvimento de nossa cidade,
oferecendo uma vida melhor a todos
os paratinguenses, o nosso objetivo
é que nosso município progrida ainda mais. A nossa maior dificuldade
é a situação financeira que todos os
prefeitos têm enfrentado, estamos
passando por essa crise política que
afeta principalmente os municípios
que dependem exclusivamente dos
repasses do FPM, pois não temos outra fonte de receita, o povo não tem
outra renda a não ser a prefeitura e a
agricultura familiar”.

Na ocasião, Marcel falou das dificuldades de acesso ao governo
federal para que possam canalizar
recursos para investimentos necessários nas áreas de saúde, educação
e até mesmo para a infraestrutura.
“Estamos passando por muita dificuldade, mais tendo que preservar
o equilíbrio financeiro da prefeitura,
a situação é tão grave, que prefeitos
que já foram antes e voltaram agora
dizem que nunca vivenciaram tamanha dificuldade, um momento triste
da economia, da falta de recurso
como agora. Mesmo assim estamos
otimistas, porque temos a responsabilidade de ter o equilíbrio financeiro”, diz o prefeito destacando que sua
administração está em dias, mesmo
com as dificuldades, e com muito a
comemorar. O prefeito garante ainda
que vai fazer muito mais até o final
desse governo.
Quem também falou com a nossa

reportagem foi Frei Antônio da paróquia Santo Antônio, ele fez uma
pequena retrospectiva da criação da
paróquia. “A paróquia foi criada no
dia 16 de outubro de 1718, esse ano
estamos completando o jubileu dos
300 anos. No final de 2015 a nossa
igreja sofreu um incêndio e por isso
está passando por uma restauração
completa. Desde que chegamos, o
nosso trabalho tem sido esse, de trazer para igreja a sua originalidade
porque é uma arte barroca e precisamos fazer esse templo sagrado de
Paratinga, devolvendo para o povo
esse ambiente espiritual onde todos podem se aconchegar e sentir a
presença de Deus, na esperança de
que em outubro no dia mesmo que
completa os 300 anos, a igreja seja
entregue para nosso povo católico de
Paratinga. Tem um ano que cheguei a
cidade, no mesmo dia de seu aniversário”, disse o Frei Antônio.
INFORME PUBLICITÁRIO
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Jusmari Oliveira lança
pré-candidatura a deputada
estadual pelo PSD
O PSD lançou também a pré-candidatura
de Otto Filho a deputado federal
Cheilla Gobi

E

m um encontro com lideranças,
correligionários, amigos e simpatizantes, o PSD lançou a précandidatura da ex-deputada, que
também já foi prefeita de Barreiras,
Jusmari Oliveira para as eleições de
2018. O encontro do partido foi no
dia 13 de julho, no Hotel Morubixaba, em Barreiras, no Oeste da Bahia.
A pré-candidata se apresentou junto
com o pré-candidato a deputado federal Otto Filho.
O encontro conduzido pela vice

-presidente do PSD local, Delma Pedra, contou com a presença de convidados referências no Oeste Baiano.
O prefeito de Barreiras, Zito Barbosa,
o prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Oziel Oliveira, o prefeito de
Catolândia Ataíde Pimentel, a prefeita de Baianópolis Jandira Xavier,
Giltamar Oliveira, representando o
prefeito de Ibotirama, Terence Lessa
marcaram presença no evento.
Todos os prefeitos demonstraram
apoio a pré-candidatura de Jusmari,
mas uma das falas mais esperadas
foi a do prefeito de Barreiras Zito

Barbosa, que na ocasião surpreendeu afirmando que nestas eleições
irá retribuir o apoio que teve de Jusmari, quando colocou seu nome a
disposição do povo de Barreiras nas
eleições de 2016. Zito afirmou ainda
que esta parceria com Jusmari será
fundamental para ajudar no desenvolvimento de Barreiras nos próximos anos.
O ex-prefeito e atual secretário de
Desenvolvimento Urbano da Bahia,
Demir Barbosa, a vice-prefeita de
Barreiras, Karlúcia Macêdo, o presidente da Câmara de Barreiras,

Gilson Rodrigues, o presidente da
Câmara de Riachão das Neves, Antonio de Ulisses, o ex-prefeito de
Santa Rita de Cássia, Zezo Aragão,
o ex-prefeito de Cotegipe, Marcelo
Mariani, o ex-deputado federal Paulo Braga, o vice-prefeito de Angical,
Toínho e João Porto com a comitiva
de Wanderley, vereadores da região
e diversas outras lideranças fizeram
questão de demonstrar apoio aos
pré-candidatos.
A pré-candidata, Jusmari Oliveira, destacou a alegria e a emoção
em ver tantos amigos reunidos para

caminhar juntos nesta nova missão.
“O partido vem crescendo na região
e eu fico muito emocionada ao ver
tantos amigos que construí ao longo da minha vida pública, reunidos
nesta nova caminhada que estamos
começando agora com a nossa précandidatura”.
Na oportunidade, o pré-candidato a deputado federal, Otto Filho
traçou um pouco da sua história,
do seu comprometimento com o
fortalecimento do partido no Oeste
da Bahia e se colocou a disposição
para ajudar no desenvolvimento da
região. “Estou impressionada com a
força do partido, com a liderança de
Jusmari na região. Sinto-me honrado em contar com as presenças de
lideranças tão significativas nesta
noite”, disse Otto.

SANTANA

Prefeitura de Santana faz
vistoria em obras da zona rural

Fotos: Clériston Frota

O prefeito Marcão visitou as obras de encascalhamento
no trecho que liga a BA-172, na altura de Ponto Certo
a comunidade de Alagoas, e acompanhou os trabalhos
realizados em Porto Novo
Ascom Prefeitura

A

Prefeitura Municipal de Santana tem realizado diversas intervenções em toda a extensão
do município, em áreas como saúde, infraestrutura, educação. E para
acompanhar de perto algumas dessas ações, o prefeito Marco Aurélio
Cardoso, conhecido como Marcão
tem visitado obras também na zona
rural do município. No dia 17 de julho, o gestor fez questão de confe-

rir as obras de encascalhamento no
trecho que liga a BA-172, na altura
de Ponto Certo a comunidade de Alagoas, e ainda acompanhou os trabalhos que estão sendo realizados na
cobertura da Quadra Poliesportiva
em Porto Novo.
Acompanhado do vereador Adalto
Bonfim e da diretora da Subprefeitura, Normélia Oliveira, Marcão ainda
participou, em Porto Novo, de uma
reunião com a comissão organizadora do Centenário da comunidade.

Atendendo pedidos dos representantes de Porto Novo, no encontro ainda
ficou definida, uma extensa programação que acontecerá no dia 25 de
agosto.
As comemorações e inaugurações
que aconteceriam no próximo dia 25
de julho, foram transferidas para a
data em que a comunidade optou,
uma vez que, no próximo dia 26 de
julho haverá as comemorações em
louvor a Padroeira da cidade, Senhora Sant’Ana.

BOM JESUS DA LAPA

Prefeitura Municipal
inicia a construção da
nova Policlínica em Bom
Jesus da Lapa

Serão mais de dez salas para
atendimento, com aparelhos para raio-x,
ultrassonografia e eletrocardiograma

Murillo Campos

A

Prefeitura de Bom Jesus da
Lapa, pensando no bem-estar e
na melhoria da saúde da população, iniciou a construção da nova
Policlínica Municipal, que terá prédio novo e próprio.
Após a finalização da obra, serão
mais de dez salas para atendimento,
com aparelhos para raio-x, ultrassonografia e eletrocardiograma, com
serviços prestados em inúmeras especialidades na medicina para toda
a população.
A nova Policlínica ficará no fundo
do aeroporto e ao lado também de
uma Unidade Básica de Saúde.
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Consórcio do Oeste recebe novas máquinas
Maior feira agropecuária do Norte e Nordeste atingiu marca histórica, um crescimento 23% em relação
ao do ano anterior. Os números finais confirmam que as boas colheitas de grãos e algodão garantiram o
impulsionamento dos negócios durante os cinco dias do evento
FOTOS CONSID

Ascom Consid

N

Um investimento de mais de um milhão e meio de reais

ovo maquinário vai agilizar ainda mais o trabalho que O CONSID – Consórcio Multifinalitário
do Oeste da Bahia vem realizando
na recuperação e manutenção das
estradas do Oeste. O CONSID acaba de receber uma motoniveladora,
uma caçamba, um retroescavadeira,
um rolo compressor e uma pá carregadeira. Um investimento de mais
de um milhão e meio de reais e são
frutos de uma cessão do governo do
Estado, através da SEAGRI.
O presidente do CONSID, o prefeito
de Formosa do Rio Preto Termosires

Neto reforçou a importância desse
maquinário. “Agora, poderemos ampliar nossa capacidade de trabalho.
Vamos poder agilizar os trabalhos de
reforma e manutenção das estradas
e melhorar o ir e vir de milhares de
habitantes da nossa região, melhorando não só a qualidade de vida,
mas também a economia de todo o
Oeste”.
Erika Seixas, secretaria executiva
do CONSID, ressaltou o empenho do
vice-governador João Leão no atendimento dessa importante demanda.
“O vice- governador teve um papel
fundamental para a chegada destas
máquinas ao nosso consórcio. Te-

Presidente do CONSID, o prefeito
de Formosa do Rio Preto Termosires
Neto e o governador Rui Costa
mos muito que agradecer e, nossa
retribuição será com nosso trabalho,
mantendo as nossas estradas em excelentes condições”.

Pablo Barrozo propõe projetos que impedem cortes
de energia e água a desempregados na Bahia
De acordo com a proposta, a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) e Empresa Baiana
de Águas e Saneamento (Embasa) só poderão fazer a suspensão dos serviços após seis meses de atraso
Ascom do Deputado

só poderão fazer a suspensão dos serviços após seis meses de atraso.
Os projetos apresentados pelo parlamentar são direcionados às pessoas
que antes da demissão ganhavam até
três salários mínimos. Vencido o prazo de até seis meses, será cobrado a
partir do mês subsequente seis parcelas de igual valor retroativo daquele
débito.
Conforme a proposição, apenas
nestes casos, os consumidores ficam

O

deputado Pablo Barrozo (DEM)
apresentou projetos de Lei na
Assembleia Legislativa da Bahia
que impedem o corte do fornecimento
de energia elétrica e água aos trabalhadores desempregados com contas
em atraso. De acordo com a proposta,
a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) e Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa)

isentos do pagamento de juros e multas por atraso durante o prazo desse
benefício. “O trabalhador não quer
assistencialismo, mas sim dignidade e
emprego para arcar com suas contas
e suas responsabilidades. O projeto
visa isentar estes trabalhadores do
pagamento de juros e multas, pois entende que se encontram em situação
financeira especial e fragilizada e os
juros excessivos só tornariam a dívida
impagável”, disse o parlamentar.

Antonio Henrique defende a criação da Escola de
Governo de Planejamento e Gestão da Bahia
O parlamentar analisa que a Bahia sempre ganhou destaque no
campo do planejamento e da formulação das políticas públicas
desde meados dos anos 50
Ascom do Deputado

O

deputado Antônio Henrique
(PP) defende a criação, no âmbito da Secretaria de Planejamento, da Escola de Governo de
Planejamento e Gestão da Bahia,
direcionada à governança estadual;
servidores, empregados e agentes
públicos; instituições; entidades e
sociedade civil.
Em indicação apresentada na
Assembleia Legislativa da Bahia
(ALBA) endereçada ao Governador
Rui Costa, o parlamentar analisa
que a Bahia sempre ganhou destaque no campo do planejamento e da
formulação das políticas públicas

desde meados dos anos 50, em que
seu pioneirismo, quando da criação
da Comissão de Planejamento Econômico, a colocou como primeiro
estado brasileiro a pensar o planejamento estadual à luz do desenvolvimento nacional.
Nos anos 70 e 80, a Seplan passou
a ter uma equipe de especialistas
“das melhores”, mas “ficou para trás
nessa trajetória”, pela ausência “de
uma unidade formadora de capacidades em Planejamento e Gestão”.
Para Antônio Henrique, o fortalecimento da democracia exige uma
construção adequada de capacidades estatais e o momento evoca a
união de esforços para a formulação

de um projeto político/pedagógico
(TRD) que viabilize a criação da Escola.
A instituição estaria, inclusive,
estabelecida na Constituição Federal que, no seu Art. 39 inciso 2º
determina que “a União, os Estados
e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o
aperfeiçoamento dos servidores públicos”.
O Estado já dispõe de “pessoal
com alta qualificação na Seplan” e,
portanto, os custos de implantação
“são mínimos”. “Escola de Governo
não gera custos adicionais, otimiza
recursos existentes”, garante Antônio Henrique.
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Correntina

Grande festa marca o 1º aniversário
da Feira da Agricultura Familiar
Uma feira destinada ao fomento da agricultura familiar e a
inteiração dos pequenos produtores rurais do município.
A Feira
A Feirinha como ficou conhecida,
funciona todas às quartas-feiras, no
finalzinho da tarde, e reúne mais de
300 produtores rurais de várias comunidades e um público semanal
de 2 mil pessoas na praça do antigo
Mercado Velho. Nas barracas é possível encontrar de tudo um pouco,
biscoitos, doces, farinha, frutas, verduras e muita comida com gostinho
da roça.
A Feirinha foi criada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural,
em 12 de julho de 2017. No início, o
Poder Público assumiu as despesas
com o transporte dos produtores e
toda estrutura da feira. Não demorou
muito e o projeto ganhou corpo e os
próprios feirantes passaram a arcar
com os custos para o funcionamento
da feira.

Jayme Modesto
com informações ascom

A

Prefeitura de Correntina, através da Secretaria Municipal de
Agricultura e Desenvolvimento
Rural e da Central das Associações
da Agricultura Familiar – CAAF comemoraram com uma grande festa,
o 1º aniversário da Feira da Agricultura Familiar nos dias 18 e 19 de julho.
O espaço destinado ao evento foi
Praça do antigo mercado, mais uma
oportunidade para a comunidade
adquirir produtos da agricultura familiar e conferir grandes shows com
nomes da música nacional. Entre as
atrações, a dupla sertaneja Gino e
Geno, o forrozeiro Adelmário Coelho
e o forró pé de serra do jovem Matheus Boa Sorte. Além dos shows,
a programação contou ainda com
apresentação de quadrilhas.
Na Feira, os visitantes tiveram a
oportunidade de encontrar variedades como: frutas, verduras, hortaliças, plantas, doces, farinha, tapioca,
biscoitos, produtos artesanais, dentre outros produtos.
Para os organizadores, a venda dos
produtos cultivados pelos pequenos
produtores é uma das ações do instituto para a troca de informações
referentes à produção e orientação,
bem como a aproximação dos agricultores aos consumidores, fomentando o consumo de produtos provenientes da agricultura familiar.
A programação contou ainda com
cursos e palestras destinados aos
pequenos produtores.
Para o prefeito Nilson Maguila, a
feira representa mais renda para as
famílias, bem como qualidade de
vida para o produtor rural, além do
momento de lazer para a população
e também visitantes de toda a região.
“É uma alegria comemorar esse primeiro aniversário da feira que foi
criada pela Prefeitura de Correntina
em 12 de julho de 2017 e que agora já conta com o apoio dos próprios
feirantes para o funcionamento da
feira”, destacou o gestor, destacando

ainda que para ter o êxito rural é que
foi criada a feira e que deu muito certo. “Estamos percebendo hoje é que
os produtores acreditaram, apostaram e aumentaram sua produção, a
feirinha de quarta e sábado não está
sendo suficiente para dar vazão ao
que eles produzem, então agora estamos criando uma Central, que vai
gerir tudo, já que os comércios locais
compram frutas e verduras de outros
estados e comercializa dentro da
nossa cidade”, explica o prefeito.
O intuito dessa Central, conforme
explicou o gestor é arrecadação da
produção dos pequenos produtores
e a entrega no comércio local. “Com
isso vamos evitar que o supermercado compre fora e passa a comprar da
agricultura familiar do próprio município, com isso, a nossa economia vai
ficar mais forte e consequentemente
vem o fortalecimento também para
o pequeno agricultor, girando a economia aqui dentro e isso acarreta na
geração de empregos”.
Para o secretário de Agricultura do
município João Barbosa, o foco da
prefeitura, – organizadora do evento,

consiste em demonstrar a importância que a agricultura familiar tem
não somente para o fortalecimento
da economia local, mas para a melhoria da qualidade de vida de toda
população.
O prefeito Nilson Maguila, que é
filho de produtores rurais da comunidade de Barra das Lages, garante
saber muito bem como é a vida do
produtor rural e tem desenvolvido
projetos para proporcionar uma vida
melhor no campo. “A Feira representa mais renda para as famílias, mais
qualidade de vida para o produtor rural e um momento de lazer e diversão
para todos que fazem dela, um ponto
de encontro entre amigos. Por isso
nossa alegria ao completar esse pri-

meiro aniversário da feira”, afirmou
o gestor.
Show da dupla Gino & Geno
Aos poucos, o público foi lotando a
Praça, uma multidão marcou presença no show de aniversário da Feira.
Com sucessos como “Ela Chorou de
Amor” e “Coração Cigano”, a dupla
Gino & Geno animou a noite de abertura com o reportório sertanejo. Já
no dia 19, quem balançou a Praça foi
o forrozeiro Adelmario Coelho, que
com seus sucessos dos mais de 20
anos de carreira fez o público cantar
e dançar. Na mesma noite, o Matuto
Poeta, Matheus Boa Sorte, subiu ao
palco com o arrasta pé do Bando Matuto.

Correntina um Oasis em
pleno serrado do Oeste
Correntina é uma cidade encantadora, um município com um potencial turístico invejável, pode se
considerar um pedacinho do paraíso
situado no extremo oeste da Bahia,
está a 978 km de Salvador e 506 km
da capital federal, Brasília, banhada pelos rios Correntina, Arrojado,
Santo Antônio, Guará e Rio do Meio,
todos de águas cristalinas, sendo o
principal o Rio Correntina, cujo leito
corta o centro da cidade. Os demais
rios banham quase todos os povoados do município, que impressionam
pelas suas riquezas hídricas e naturais, como Cachoeiras, Veredas, Paredões, Morros e Grutas.
Mas não é só isso. Ali, cabe como
nunca o lugar comum “uma paisagem cheia de contrastes”, pois a
vegetação exuberante mescla-se à
dureza da caatinga, formando uma
espécie de oásis. Uma das principais atrações do local é a região conhecida como Sete Ilhas, onde uma
espécie de arquipélago, com ilhas
interligadas por pontes de madeira,
cria uma paisagem única no interior
da Bahia. É um espaço disputado por
turistas e habitantes locais, levados
pela beleza das águas e uma gastronomia rica, embora simples. Sete
Ilhas fica a cerca de 1,2 quilômetro
do centro de Correntina.
Outra atração nas margens do rio
de águas cristalinas é Ranchão, um
balneário no centro da cidade, que
oferece conforto e belas paisagens
aos visitantes. “Nossa administração
tem lutado pelo fortalecimento do
nosso turismo, mais isso não conseguimos fazer sozinhos precisa ser
atrelado entre a Bahiatursa, governo
federal. A última reunião que tivemos
com o secretário da casa civil, ele
nos disse o que precisa ser feito em
Correntina, porque estamos na divisa com Goiás. Portanto, a Bahia tem
como investir em Correntina para
atrairmos o turista de Brasília, Goiânia que são os que geralmente passam por aqui para ir para Porto Seguro, Ilhéus e também para o Carnaval,
mas não devemos esperar só pelo
carnaval para trazer turistas, precisamos de outros mecanismos para
atrair os turistas”, frisou o prefeito.

