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EDITORIAL

JAYME
MODESTO

OS CÃES LADRAM E A
CARAVANA PASSA
SEGUINDO O exemplo do
sábio ditado árabe que diz,
apesar de os cães ladrarem,
a caravana segue o seu caminho e nada impedirá o rumo
traçado. O presidente Jair
Bolsonaro tem ignorado a enxurrada de fake news que o
detona e desqualificam o seu
governo diariamente e segue
em frente com o seu projeto
de construir um novo Brasil.
A expressão aqui aplicada significa que se devem
ignorar as provocações que
possam impedir o desenvolvimento do país e esquecer
críticas que não sejam construtivas.
Notícias falsas, crises fabricadas, histórias mentirosas,
boatos, manchetes que são
isco de cliques as chamadas
fake news, não são novidades,
quando a intenção e desqualificar, desconstruir e desmoralizar o novo governo brasileiro.
A diferença do atual contexto é o potencial de circulação
das chamadas fake news no
ambiente online, sobretudo
em virtude do uso das redes
sociais pelos inconformados
e desatentos de que estamos
vivendo um novo momento na
história do Brasil.
Boa parte da opinião pública
vive numa espécie de camisa
de força mental, sem perceber
que está sendo manipulada
pela extrema-imprensa que
diariamente atribui a Bolsonaro toda responsabilidade de
tudo de ruim que está acumulado nestes 30 anos de governos socialistas e comunistas.
Culpam o Bolsonaro até mesmo pelo lento andamento das
reformas por ele propostas,
como a Reforma da Previdência e o Pacote Ante Crime proposto pelo ministro da justiça
Sergio Moro.
A verdade é que essa “imprensa” brasileira ideologicamente comunista, nunca quis
saber de Bolsonaro e trama
de todas as formas desconstruir seu trabalho nestes 100
dias de governo.
Mas, Bolsonaro que tem
compromisso com o Brasil
resiste aos ataques da extrema-imprensa e da extrema-esquerda e não mudou uma
vírgula da postura que o ele-

geu para fazer as transformações que a população tanto
espera.
Já o legislativo e o judiciário estão sempre remando
em direção contrária, não
perdem a oportunidade de tomar medidas que protejam a
velha política e os políticos de
carreira que são responsáveis
pela destruição do país.
Estão tentando a todo custo
inviabilizar a Reforma da Previdência, barraram o Pacote
Ante-Crime do ministro da
justiça Sergio Moro e jogaram
a corrupção e a lavagem de dinheiro para a justiça eleitoral,
onde a benevolência com os
políticos sempre prevaleceu.
A imprensa socialista dominada pela mais radical militância esquerdista, segue
em ritmo de campanha sistematicamente ridicularizando o presidente Bolsonaro e
buscando seu fracasso a todo
custo. A questão é que além
da versão ideológica muitos
desses veículos de comunicação choram a perda de
milhões de verbas públicas
cortadas pelo presidente Bolsonaro, razão de tentarem impedir qualquer mudança que
seja boa para a nação, a título
de retaliação.
Na contra mão desses grupos que sempre foram privilegiados com o dinheiro público, as pessoas de bem e que
sonham com um novo Brasil,
estão despertando para uma
nova realidade e estão hipotecando seu apoio ao governo,
para a construção de um Brasil descente, sem corrupção,
violência e privilégios.
Vamos torcer para que esse
novo governo se fortaleça
e caminhe na direção certa. Duvida? Enxergue além
do pessimismo. Quem vive o
problema, muitas vezes não
consegue enxergar uma saída. Precisamos de uma nova
perspectiva sobre o que está
acontecendo. Se você está
vivendo essa “realidade”
dos telejornais e repetindo o
mantra da negatividade, vão
me desculpando os incomodados, mas se reclamar progredisse todos nossos problemas já estariam resolvidos. O
que muda nossa vida é a ação.
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NOTA
Taxistas de Bom Jesus da Lapa
debatem melhorias para classe
As secretarias de Turismo,
de Finanças e de Administração, realizaram no dia 29, na
Casa da Cultura, uma reunião
com os taxistas de Bom Jesus
da Lapa. A pauta principal da
reunião foi para tratar da regulamentação da categoria e
um grande número de taxistas
compareceu ao encontro que
também debateu sobre outros
temas de interesse da classe.
Alguns assuntos foram colocados em questão, como a

colocação de taxímetro nos
carros e da padronização
desses veículos no intuito de
melhorar o atendimento e os
serviços de táxi para a população e principalmente turistas e romeiros. A reunião
também foi uma oportunidade para iniciar um diálogo
com todos os profissionais e
estabelecer novas diretrizes
e promover na valorização
dos serviços de táxi prestados para Bom Jesus da Lapa.

Famílias pedem desligamento
voluntário do Bolsa Família em
Correntina
Três famílias de Correntina, município da região
Oeste da Bahia, solicitaram
o desligamento voluntário
do Programa Bolsa Família.
Os pedidos foram feitos porque as famílias conseguiram
superar a situação de vulnerabilidade, com a conquista
de um emprego, benefício do

INSS ou outra renda.
Para pedir o desligamento,
a pessoa beneficiária deve
procurar a coordenação do
Bolsa Família e assinar o documento simples. O serviço é
prestado na Avenida 7 de Setembro, nº 26, Bairro Planalto. O horário de atendimento
é das 7h às 13h.

Prefeitura de Barreiras abre
processo seletivo para eleição
de Conselheiros Tutelares e
Suplentes
A Prefeitura de Barreiras
publicou no Diário Oficial
do dia 05 de abril, edição nº
2927, o Edital do Processo
Seletivo para a escolha de
candidatos à eleição de Conselheiros Titulares e Suplentes conforme previstas nas
Leis n° 8.060/90, 417/98 e
808/2008. Os interessados
em participar têm até o dia
09 de maio para registrar a
candidatura nas dependências do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e
do Adolescente, situada na
Casa dos Conselhos, Rua Capitão Manoel Miranda, s/n,
centro, de segunda a sexta-feira das 09h às 18h.
Serão eleitos cinco conselheiros titulares e suplentes,

por ordem de votação, com
mandato de quatro anos. Os
candidatos ao cargo de Conselheiro Tutelar devem ter mais
de 21 anos, ensino médio completo, comprovar idoneidade
moral, ter ainda residência
no município há mais de dois
anos, estar em gozo dos direitos políticos e ter a aprovação
prévia nas provas de suficiência sobre os conhecimentos
dos princípios e normas gerais
do Estatuto da Criança e do
Adolescente-ECA, conforme
a Lei 8.060/1990. A prova de
suficiência será realizada no
dia 07 de julho, com duração
de quatro horas. Já a eleição
dos Conselheiros Tutelares
2019 acontecerá no dia 06 de
outubro.
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PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Se você deseja fazer parte de nossa equipe em um ambiente de muitas oportunidades,
envie currículo dizendo qual deficiência possui para inclusao@havan.com.br,
informando no assunto a cidade e estado em que reside.

BENEFÍCIOS:

Vale alimentação, vale transporte,
participação nos resultados e
oportunidades de crescimento

NOTIFICANTE

DELTAVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Pessoa Jurídica de
Direito Privado, com sede à Av. Central Comércio, 460 1o Andar – Núcleo
Bandeirante, BRASILIA – DF, 71.720-510 - CNPJ – 04.702.443/0001-85
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 da NOTIFICANTE localizado no endereço: Rua
José Bonifácio, N° 1632, Centro, Barreiras-BA, CEP: 47801-230 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 comparecimento será considerado DESISTÊNCIA do (s) contrato (s) por parte do
(s) NOTIFICADO (s), ficando a NOTIFICANTE autorizada a proceder o cancelamento dos mesmos e imitir-se na posse dos imóveis imediatamente.
SEGUE ABAIXO A LISTA DOS CONVOCADOS:
CPF-CLIENTE-CONJUGE/SECUNDÁRIO:
013.468.505-93-ANTONIO JOSE ALVES FILHO; 012.994.025- 93-ARLANEI NUNES DE SA-SIMONE SILVA DE MATOS; 000.966.855-14-CESAR DOS SANTOS LIMA;
048.601.475-45-CHINAGLIA DA SILVA SANTOS; 040.080.215-58-CLAUDIO LIMA DE JESUS SILVA-CLEZIA COELHO DA SILVA; 031.776.225-74-DOMINGOS SALVIO PEREIRA DOS SANTOS; 011.276.345-69-EDIGAR
PEREIRA DA SILVA ; 034.169.375-89-EVONICE PEREIRA DE SOUZA;
819.976.803-78-FADUA BEATRIZ PETRO FARIAS; 057.040.945-46-IAGO
FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS; 000.249.355-14-ILVA NUNES RABELO;
015.983.895-99-JAQUELINE BOMFIM BORGES; 300.196.348-46-JEFFERSON LISBOA NOGUEIRA; 094.967.566-03-JOHNNY PINHEIRO CAMINHAS; 431.189.845-20-JOSE FRANCISCO DE SOUZA; 907.702.50572-JOSE PEREIRA DE JESUS; 020.434.485-95-JUNIOR SOUZA
MATOS-ROZANGELA OLIVEIRA DOS SANTOS; 034.601.575-85-KAROLINE
AGUIAR DE CARVALHO; 028.966.703-86-LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA;
008.026.825-02-LUCAS LINHARES BORGES-FRANCIELE SANTOS MAIA;
049.762.615-22-LUCIENE LIMA DOS SANTOS; 752.685.315-49-MANOEL MISSIAS DE SOUZA; 059.626.065-23-MARCELO SILVA RAMOS;
799.217.875-00-MARIA JOSE DA CONCEIÇAO; 987.832.625-04-MARIA
JOSIVANIA DOS SANTOS PEREIRA; 839.513.265-49-OSMAR EVANGELISTA DE MELO NETO; 066.956.905-45-RODRIGO BARRETO DE JESUS;
069.610.195- 52-ROSEANE SENA DA ROCHA; 067.448.915-29-SEBASTIAO RODRIGUES DE ARAUJO NETO; 036.575.705-51-UGA JOAQUINA
ARMINDO; 064.439.675-00-VALDEIR DOS SANTOS DE JESUS.
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SERRA DOURADA

Serra Dourada comemora 57 anos
de emancipação política
A gestão garante não medir esforços na busca de investimentos para o
município nos diversos segmentos da administração
FOTOS: ASCOM

de educação recebeu com grande satisfação a divulgação do crescimento
dos índices de qualidade na aprendizagem do ensino fundamental na
cidade e reafirma o apoio em ações
que promovam a qualificação do
processo de ensino e aprendizagem,
como adesão a todos os programas
estadual e federal e ainda o incentivo a formação dos professores.
SAÚDE
Secretaria municipal da saúde tem
investido pesado para garantir atendimento de qualidade para os serradouradenses.
Nesses seis anos de governo são
diversas conquistas na área da saúde, que passo a passo vão devolvendo aos serradouradenses a garantia,
satisfação e pertencimento a cidade.
O município conta atualmente
com equipes completas nas Unidades Básicas de Saúde, com médicos,
enfermeiras, dentistas e auxiliares.
Houve melhora também na qualidade dos atendimentos a comunidade
com os novos instrumentos de trabalho dos profissionais de saúde.
“Melhorar a saúde e a qualidade
de vida da população é um desafio
constante para todo gestor. Aqui isso
é levado a sério”, enfatiza o prefeito
Milton Frota.
SOCIAL
A secretaria de Assistência Social
do município de Serra Dourada tem
executado um excelente trabalho. Os
projetos e programas sociais executados na administração do prefeito
de Serra Dourada Milton Frota têm
contribuído efetivamente para a melhoria da qualidade de vida da comunidade.

Jayme Modesto

N

o dia 12 de abril é comemorado
o aniversário de Serra Dourada.
O município completa 57 anos
emancipação política administrativa
e ao longo desse tempo, passou por
muitas transformações, e atualmente é considerada uma das cidades
mais próspera e num processo de
crescimento contínuo na região oeste do estado.
A atual gestão não tem medido
esforços na busca de investimentos em melhorias para o município
nos diversos segmentos da administração.
Após seis anos a frente da gestão
municipal, o prefeito Milton Frota do
(PT) faz uma pequena avaliação de
sua administração falando a reportagem do Jornal Gazeta do Oeste.
Milton é um dos prefeitos mais carismático da região Oeste, empresário
por vocação, tem se mostrado um administrador nato ao conseguir, com
poucos recursos, inúmeras ações
que vem efetivamente transformando o município de Serra Dourada.
Contudo, o prefeito alega que ainda
há muito por fazer em prol do povo
humilde do seu município.
“Iniciamos a nossa gestão com um
grande desafio que era equilibrar as
contas da prefeitura, tendo em vista
que Serra Dourada não tem renda
própria e sobrevive basicamente dos
repasses oficiais, isso in viabiliza
investimento em áreas prioritárias,
mesmo assim temos conseguido
cumprir com muitos esforços nossos compromissos de construir uma
nova Serra Dourada”.
De acordo com o prefeito Milton
Frota, essa é uma fase marcante da

INFRAESTRUTURA
O município de Serra Dourada vem
passando por importantes transformações na sua infraestrutura urbana
e rural, prefeitura vem trabalhando
em várias frentes para atender antigas demandas da população e promover o desenvolvimento da cidade,
trabalhos que o prefeito Milton Frota
busca acompanhar de perto.

história do município. “É um momento de reestruturação administrativa e
crescimento econômico, de muitos
incentivos e trabalho em parceria
com o governo do estado, sociedade
organizada e empresas. Nosso foco é
no bem-estar das pessoas e na melhoria de infraestrutura municipal.
Trabalhamos para fazer de Serra
Dourada uma cidade cada vez melhor de se viver, trabalhar e crescer”,
destacou Milton.
Todas as áreas da administração
têm sido contempladas com importantes ações. O prefeito Milton Frota
e sua equipe de governo, tem tido
uma atenção especial também com
a zona rural do município que tem
recebido inúmeras intervenções da
administração.
O prefeito também enumerou
várias ações com a realização de

obras tanto na sede como na zona
rural. Nesse período destacou
avanços em todos os segmentos da
administração. Na área da educação, a valorização dos professores
e implantação de uma política de
aprendizagem que segundo o gestor está dando resultados. Ainda na
área da educação o prefeito destaca
avanços importantes comprovados
pelo aumento no índice do IDEB. Na
área de infraestrutura várias intervenções foram executadas. A obra
da Praça da Academia da Saúde
em Riachão, que se tornou um ponto de lazer e entretenimento para
toda comunidade também foi uma
das ações bem como o novo Centro Administrativo. Na saúde cita
melhorias consideráveis que vem
atendendo centenas de famílias
tanto da sede como da zona rural.

EDUCAÇÃO
A prefeitura por meio da secretaria
de educação vem promovendo melhorias e proporcionando um novo
ambiente escolar para as crianças
do município de Serra Dourada, com
melhorias consideráveis na qualidade do ensino. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB),
nos anos iniciais tinha uma meta de
4.7 foi elevado para 4.9 e nos anos
finais que era de 3.5 foi elevado para
3.7. O município de Serra Dourada
comemora a evolução comprovada
nos resultados divulgados.
O resultado obtido é fruto de um
trabalho focado na melhoria da
qualidade da educação, através de
uma equipe coesa que prioriza as
ações voltadas para esse fim, assim
como, um gestor sensível às causas
da pasta. Josiane Moreira secretária
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Fasb comemora 20 anos de fundação
Conforme o diretor presidente do Instituto Avançado de Ensino Superior de Barreiras, Tadeu Sérgio
Bergamo, a Fasb veio com o objetivo de se fixar na região e desenvolver uma proposta educacional.
Cheilla Gobi

H

á exatamente duas décadas a
Faculdade São Francisco de
Barreiras começava a escrever sua história na região Oeste da
Bahia. Ao longo destes 20 anos de
história, os cursos de graduação,
obtiveram diversas vitórias. Através
do trabalho e dedicação de alunos,
professores, colaboradores, direção
e da mantenedora foram conquistados diversos resultados positivos,
colocando a instituição como uma
das melhores na região.
A luta e a organização para a criação da faculdade foi relembrada
pelo diretor presidente do Instituto
Avançado de Ensino Superior de
Barreiras, Tadeu Sérgio Bergamo,
durante entrevista exclusiva ao Jornal Gazeta do Oeste. “A Fasb veio
com o objetivo de se fixar na região,
desenvolver uma proposta educacional, e fixarem-se os jovens na região,
que desenvolvessem profissionais a
atender o mercado que era extremamente carente, pois os profissionais
em sua maioria vinham de fora. A
faculdade é o reflexo daquilo que
a gente propôs a fazer desde a sua
fundação”, destacou Tadeu frisando
ainda que o projeto Fasb é vencedor,
de uma importância crucial para
todos os segmentos de serviços da
região, tanto da parte de administração, contábeis, direito, cursos da
área da saúde, e agora com o curso
de medicina. A Faculdade também já
ofereceu cursos de jornalismo, publicidade e propaganda, pedagogia,
e segundo o diretor, todos prestaram
sua contribuição para a região.

Tadeu Sérgio Bergamo
No contexto econômico e social,
Tadeu revelou que a Fasb tem uma
das maiores folhas de pagamento da
região, um dinheiro que circula na
economia. “A grande quantidade de
jovens que vem para a cidade estudarem é outro elemento que faz com
que circule a economia e a grande
quantidade de egressos que abriram suas empresas, esse também é
um grande diferencial daquilo que a
gente faz em nível de proposta pedagógica”.
Em média seis mil egressos já saíram preparados para o mercado de
trabalho, só dos cursos de graduação. Atualmente, a Fasb tem em
torno de 2 mil alunos matriculados.
Conforme Tadeu, a falta de financiamento tem dificultado a vinda
de novos alunos para o ensino particular, e para suprir isso, a faculdade implantou um projeto de financiamento próprio. “Estamos no
primeiro ano, no qual o aluno pode
financiar 50% do valor da sua mensalidade, exceto para o curso de medicina”.
A Fasb é pioneira em trabalhos so-

ciais na região, foi o primeiro curso
da universidade aberta da melhor
idade, ativo até hoje, onde oportunizamos as pessoas a terem acesso
a uma educação econômica, a uma
educação de saúde, uma educação
de inserção aos meios de comunicação, as novas tecnologias para que
as famílias procurem se entender e
se relacionar melhor. Participa também de projetos juntamente com o
Rotary Clube, com as prefeituras, e
também de outras ações que outras
instituições promovem. Tem ainda o
projeto Fasb Cidadã, que presta serviço na área jurídica, e de saúde.
“A nossa direção é compartilhada,
com um conjunto de diretores, coordenadores e demais colaboradores.
A nossa tarefa principal é pensar a
instituição no sentido de como ela
pode atuar para contribuir cada vez
mais com o desenvolvimento local
regional e deixar essa parte mais
administrativa e de procedimentos
com os demais profissionais que nos
auxiliam”.
Na oportunidade, Tadeu falou sobre o curso de medicina em fase de

implantação. “O curso está no início
do terceiro ano. Estamos em fase de
expansão de estrutura física para
atender ainda a parte mais específica que é a formação em sala de
aula. Já fizemos muitas melhorias,
foram muitas as ampliações com
novo laboratório de microscopia, implantamos também laboratório de
habilidades. Estamos construindo
todo um complexo educacional com
mais de dois mil metros quadrado,
com centro cirúrgico. Teremos ainda 39 ambulatórios, laboratório de
análises clínicas, mais um centro cirúrgico pedagógico, UTI simulada e
outras tecnologias que estão sendo
implantadas”.
HOMENAGEM
A Câmara de Vereadores realizou
no dia 10 de abril, Sessão Especial
para comemorar os 20 anos de fundação da Faculdade São Francisco
de Barreiras (FASB), numa propositura do vereador Otoniel Teixeira. A
solenidade contou com a presença
de autoridades civis e militares, professores, alunos e funcionários do
corpo administrativo da instituição.
A vice-prefeita, Karlúcia Macedo, e o
diretor presidente do Instituto Avançado de Ensino Superior de Barreiras, Tadeu Sérgio Bergamo, fizeram
parte da Mesa de honra, junto com
o presidente Eurico Queiroz, o vereador Otoniel Teixeira, e as vereadoras
Izabel Rosa e Silma Alves, que ocuparam a 1ª e a 2ª secretarias.
A Câmara de Vereadores considera que a Faculdade São Francisco
contribuiu bastante para o desenvolvimento da área educacional do

município e da região e possibilitou
o avanço de diversos setores, colocando no mercado, profissionais
capacitados. O Legislativo reconhece que a FASB também potencializa
a economia local com a geração de
emprego, e ajuda na melhoria da
qualidade de vida das pessoas oferecendo serviços gratuitos na área
da saúde, e ainda mantém em funcionamento o núcleo de prática jurídica.
A FASB foi homenageada com
uma placa alusiva aos 20 anos, entregue ao diretor presidente do Instituto Avançado de Ensino Superior
de Barreiras, Tadeu Sérgio Bergamo.
O presidente Eurico Queiroz disse
que a Faculdade tem uma enorme
importância educacional, social e
cultural.
“Para nós é uma honra fazer este
reconhecimento, pois, enxergarmos
a FASB como um dos principais fatores que contribuíram e estão contribuindo para a evolução do nosso
município. Um trabalho, cujo reflexo
positivo tem sido reconhecido por
todos aqueles que buscam atendimento nas áreas do conhecimento”,
finalizou.
“A Faculdade São Francisco de
Barreiras se sente muito honrada
pelo prestígio da sociedade, da mesma maneira como nós prestigiamos
a sociedade. Fazemos 20 anos com o
espírito de 2 anos, com mesma vontade e disposição de fazer as coisas
acontecerem, com intuito de fazer
com que a nossa região desenvolva, contribuindo com esse processo
como todo. Esse é o nosso desejo”,
concluiu Tadeu.

CATOLÂNDIA

Catolândia realiza o V passeio
motociclista em comemoração ao Dia da Mulher
Nesta edição, o passeio Feminino de Motobike, contou com a participação
de mais de 450 mulheres do município e de várias cidades da região
Jayme Modesto

M

ais de 450 mulheres ocupando motos e carros participaram no dia 10/03, do V Moto
Passeio para homenagear o “Dia
Internacional da Mulher”. O evento
foi realizado pela prefeitura de Catolândia no Oeste da Bahia, através
da Secretaria de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer.
Nesta edição, o passeio Feminino
de Motobike, contou com a participação de mulheres do município e
de várias cidades da região.
O prefeito Gilvan Pimentel participou ativamente do evento acompanhado da primeira dama da cidade
Ivone Pimentel que inclusive pilotou
uma moto durante o passeio. Segundo Ivone, o moto passeio tem o objetivo de mostrar a força da mulher.
“Percebemos como vem aumentando a participação das mulheres
dentro do motociclismo, e essa foi

uma forma que encontramos para
homenagear estas guerreiras que
a cada dia vem ocupando um lugar
de destaque na sociedade. Estamos
felizes pela realização do quinto
ano consecutivo deste evento e com
muito sucesso a cada ano”, disse a
primeira dama.
O percurso do passeio foi de aproximadamente 46 km, ida e volta,
com nível de dificuldade leve por
se tratar de estrada de terra. Ainda,
durante todo o percurso uma viatura
Mais de 450 mulheres ocuparam motos e carros
do SAMU e um carro de apoio acompanharam a festa das mulheres.
A concentração foi na sede do
município no Ginásio de Esporte
Zezéu Ribeiro, saída com destino a
Cabeceira, Areão, João Rodrigues,
Sucupira e Rio do Nado.
Na volta o percurso foi pelo Rio do
Nado, Porto Alegre, Mosondó, Lagoa
do Simão sede, onde foi servido um
A primeira dama da cidade Ivone Pimentel almoço para todos os participantes.
O prefeito Gilvan Pimentel
Apesar de ter sido um passeio em
fez questão de participar do evento
participou ativamente do evento

comemoração ao Dia da Mulher, teve
a participação de todos os públicos,
de ambos os sexos e sem limite de
faixa etária.
O prefeito Gilvan Pimentel e os
secretários mostraram-se solícitos,
estendendo seu total apoio para a
realização do evento que mais uma
vez foi um grande sucesso.
O gestor conta que este é mais
um evento criado há cinco anos pela
sua gestão com o apoio da primeira
dama Ivone Pimentel, com o objetivo
de comemorar o dia dedicado a todas as mulheres.
“Além de homenagear todas as
mulheres, é mais uma opção de lazer para toda a família, estimulando
assim a prática do exercício físico
e também uma oportunidade para
apresentar os pontos de interesse
turístico, cultural e ambiental de Catolândia para à população, a exemplo do Oásis que é o Rio do Nado”,
disse o prefeito Pimentel.

GAZETA DO OESTE

5

BARREIRAS/BA,
05 de março a 05
de abril /2018

BOM JESUS DA LAPA

Plano Municipal de Saneamento
Básico foi apresentado à população
A apresentação aconteceu em solenidade na Câmara de Vereadores
Murillo Campos

C

om a presença do Presidente da
Câmara Municipal de Vereadores, Miguel Leles, e autoridades do município, o Plano Municipal
de Saneamento Básico foi apresentado para a população de Bom Jesus
da Lapa.
A solenidade aconteceu no dia 27
de março, em sessão aberta ao público. Após algum tempo de debate
e produção deste plano, finalmente
ele pôde ser apresentado em audiência pública para os lapenses.
Com representantes da Codevasf,
SAAE, da Câmara de Vereadores,
autoridades, o Poder Público, mem-

A audiência contou com a participação de resentantes da Codevasf, SAAE, da Câmara e da Prefeitura

bros da Prefeitura Municipal e do
vice-prefeito Carlos Costa representando o prefeito Eures Ribeiro, a
solenidade contou com a participação popular e através deste evento,
os componentes da mesa puderam
mostrar como foi planejado e escrito
esse importante documento que irá
direcionar para a execução as pautas
ali fornecidas.
Desta forma, a Prefeitura, contando com as próximas gestões, tem
acesso direto ao plano para que se
possa investir a curto, médio e longo prazo nos pontos abordados no
projeto para um saneamento de qualidade nos próximos anos em Bom
Jesus da Lapa.

Sessão foi aberta ao público

BREJOLÂNDIA

Prefeito Mazim destaca avanços de sua gestão em
entrevista ao Programa ‘Encontro Marcado’
O prefeito falou sobre os principais avanços e desafios da gestão durante este
período, focando especialmente os últimos dois anos do seu segundo mandato
FOTOS: CHEILLA GOBI

Redação Gazeta do Oeste

O

prefeito de Brejolândia Gilmar
Ribeiro (Mazim) participou do
Programa Encontro Marcado da
TV Câmara, apresentado pelo jornalista Jayme Modesto.
Na pauta, obras e ações realizadas no município e o considerável
avanço da cidade nas mais diversas
áreas de desenvolvimento nestes
seis anos de gestão.
O prefeito falou sobre os principais
avanços e desafios da gestão durante este período, focando especialmente os últimos dois anos do seu
segundo mandato.
Um dos temas também abordados
durante a entrevista foi sobre os avanços na infraestrutura, tanto urbana
como na zona rural do município. O
Prefeito destacou as ações desenvolvidas para vencer o desafio de uma
nova consciência política com uma
gestão de resultado, no sentido de
manter uma cidade mais limpa, organizada e com obras de cunho social.
“A Prefeitura está fazendo sua
parte, investindo em equipamentos
públicos para garantir uma melhor
qualidade de vida e estimular na
população uma nova consciência na
forma de governar”, destacou Mazim.

Jayme Modesto em entrevista com o gestor de Brejolândia, Gilmar Ribeiro
Questionado sobre a maior conquista da sua gestão, o gestor afirmou que os resultados dos investimentos feitos na educação, saúde,
infraestrutura foram sem dúvida, o
seu maior legado até agora. “Esta-

mos numa escala crescente de resultados importantes e para mim, essas
são as ações mais transformadoras
para Brejolândia. Não há caminho
para mudar a realidade que não seja
dar oportunidade para as pessoas

mais simples”, afirmou o prefeito.
Mazim respondeu todas as perguntas do apresentador Jayme Modesto, abordando os diferentes assuntos referentes a administração
pública, além de destacar várias

obras concluídas nestes seis anos de
gestão e traçou metas para os próximos dois anos.
Questionado sobre a segurança
pública no município, Mazim se mostrou otimista. “Apesar de a segurança ser uma responsabilidade do estado, a prefeitura de Brejolândia vem
contribuindo e fazendo sua parte”.
O prefeito Mazim finalizou a entrevista lembrando-se dos desafios que
teve que enfrentar na gestão, sobretudo, pela crise econômica, mas afirmou que a sua gestão realizou um
trabalho inovador e focado na apresentação de resultados.
“Brejolândia não cruzou os braços
diante das adversidades. Arregaçamos as mangas e encaramos a crise
de cabeça erguida, modernizando a
gestão, elencando prioridades e produzindo resultados. E agora estamos
preparados para fazer mais e melhor
nestes dois anos, com respeito às pessoas e às conquistas já alcançadas.
Hoje o momento exige mais trabalho
e dedicação. Vamos não só continuar
o que já iniciamos, mas também aperfeiçoar e fazer ainda mais do que já
fizemos”, finalizou o prefeito.
Confira a entrevista completa no
canal do youtube, – Programa Encontro Marcado com Modesto.
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TABOCAS DO BREJO VELHO

57 anos de história,
conquistas e desenvolvimento
12 de abril Tabocas do Brejo Velho comemora 57 anos de independência política administrativa
Jayme Modesto

O

município de Tabocas do Brejo
Velho, situado no coração do
Oeste baiano, terra de gente
guerreira, povo que luta e constrói riquezas, vive nos dias atuais, um período de grandes avanços e conquistas
importantes, não somente na seara
política/administrativa, no qual, a
gestão do prefeito Humberto Pereira
(Beto) vem sendo um grande diferencial, mas também na elevação da
qualidade de vida da população, que
em clima de alegria, descontração e
muita expectativa em um futuro promissor, veem o município de Tabocas,
ultrapassar a barreira de mais de meio
século de independência política.
Os munícipes orgulham-se de terem construído uma bonita história
de lutas e conquistas. Mesmo enfrentando as dificuldades comuns aos pequenos municípios da região, a sede
e a zona rural do município demonstram muita motivação, maturidade e
acima de tudo, harmonia de um povo
que sabe o quer e vai à luta.
Essas virtudes, aliadas a uma postura íntegra e competente do atual
gestor Humberto Pereira, confere aos
moradores, posição de destaque na
construção de uma sociedade mais
justa, humana e progressista. Não
é novidade que por possuir grandes
potenciais agrícolas e subsolo rico, o
município de Tabocas caminha a passos largos para uma evolução gradativa e constante, ultrapassando inclusive, cidades de maior porte no que

diz respeito à elevação dos índices de
desenvolvimento do seu povo. Porém,
para que isso se torne concreto e definitivo, tem sido essencial a atuação
decisiva de uma gestão competente,
de visão futurista e comprovadamente empenhada em conduzir com responsabilidade as ações necessárias,
tanto para o suporte e projeção, como
para a correta aplicação de recursos
em obras e ações que garantem o progresso com igualdade social, beneficiando sem distinção a todos, zelando
assim pela evolução de um povo nas
diversas esferas sociais.
O prefeito Beto tem sido um destaque regional desde que assumiu
o município, seguindo uma conduta
exemplar, e tem superado as expectativas dos seus munícipes e até de
colegas gestores, que veem nele um
líder autêntico, corajoso e acima de
tudo, sábio em decisões que promovem o bem de todos taboquenses.
Por isso é querido por todos, pelo seu
estilo sempre presente, cuidando do
povo e ouvindo as famílias, por isso é
um dos principais personagens lembrado nestes 57 anos de independência do município.
Nesse momento em que a maioria
dos políticos no Brasil enfrenta severas críticas e descrédito, o prefeito
Beto disse a nossa reportagem, que
é um privilégio poder estar gerindo a
sua terra e sendo reconhecido pelas
suas ações. Na oportunidade, o gestor
destacou a sua felicidade em poder
dar a sua parcela de contribuição no
desenvolvimento de Tabocas e com a

consciência tranquila de que as suas
ações beneficiam desde a sede, até
os mais longínquos recantos da área
rural. Disse ser gratificante poder receber os deputados que representam
o município, na Assembleia Legislativa do estado e na Câmara Federal
e poder andar pelas ruas, participar
de todos os movimentos festivos com
a cabeça erguida, em sintonia com
seus munícipes.
“O termômetro de que estamos
no caminho certo, é esse reconhecimento popular. Sabemos que muito
já foi realizado em todas as áreas, no
entanto, ainda há muito por se fazer.
Exatamente essa confiança, esse
apoio incondicional da população
serão decisivos em nossa caminhada
a frente do executivo municipal”, declarou Beto.
ECONOMIA
Com um PIB acima da média regional, o parque solar com energias
renováveis, implantado no município,
fez Tabocas decolar e foi uma das cidades que mais cresceu o PIB nacional entres 2015 e 2018.
Com esses investimentos nos três
parques de energia solar elevou o PIB
do município e fez Tabocas decolar no
ranking nacional, segundo os dados
divulgados pelo IBGE. Considerando-se a diferença de posição no ranking
nacional do PIB do Município, a cidade baiana de Tabocas teve um dos
maiores avanços, entre 2015 e 2018.
O pequeno município Tabocas teve
a segunda maior ascensão no ranking

do PIB nacional. Subiu 1.554 posições, indo do 3.986ª para o 2.432ª
colocação, principalmente devido ao
aumento da arrecadação de imposto
de importação de equipamentos para
geração solar.
Os investimentos na cidade iniciaram em fevereiro de 2016, início da
construção do parque solar Novo Ho-

rizonte, empreendimento de U$$ 110
milhões da Enel Green Power, uma
multinacional da energia.
O parque já está em operação, com
capacidade instalada de geração de
103 MW. Estes dois últimos parques
entraram em operação entre junho e
setembro de 2017. O parque solar Novo
Horizonte é apoiado por um acordo de
compra de energia (Power Purchase
Agreement, – PPA, sigla em inglês) de
20 anos com a Câmara de Comercialização da Energia Elétrica (CCEE).
De acordo com o secretário de administração de Tabocas, Benvindo
Modesto de Oliveira, o crescimento
do PIB na cidade se deu “de forma
astronômica”, mesmo a prefeitura
tendo reduzido o Imposto Sobre Serviços (ISS) de 5% para 3% para a Enel
e empresas terceirizadas, além de um
grande potencial agrícola e uma forte
pecuária de leite e corte.

MENSAGEM DO PREFEITO
Manifesto aqui primeiramente o orgulho que sinto de morar nesta
cidade, a qual por nada trocaria, onde contribuo com o meu
trabalho para fazer desta cidade um lugar ainda melhor para se
viver.
Quero neste momento oportuno parabenizar nossa querida
Tabocas do Brejo Velho pelos 57 anos de Emancipação Política,
terra amada de raízes profundas e variedades, joias raras que
são a garra, honestidade e hospitalidade do seu povo.
Nós, filhos desta terra estamos de parabéns pela alegria de
comemorar este dia com muito amor, paz e esperança de um
futuro próspero.
Agradeço de coração vocês taboquenses a oportunidade de
apresentá-los junto ao poder Executivo e reafirmo meu compromisso de trabalhar incansavelmente pelo desenvolvimento e bem
estar desta terra de tamanho potencial humano.
Temos orgulho de sermos filhos de Tabocas e elevar teu nome
por onde passar, de lutar e acreditar que o município merece e
terá todo nosso respeito, dedicação e amor.
Feliz aniversário minha terra! Feliz aniversário meus amigos
e conterrâneos taboquenses! Em especial, seguimos dispostos
a servir ao lado daqueles que acalentam sonhos e desejam
construir, com muita garra, um futuro melhor para nós e para as
gerações futuras.
Prefeito Humberto Pereira

GAZETA DO OESTE

7

BARREIRAS/BA,
05 de março a 05
de abril /2018

MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO

Muquém: Uma gestão inclusiva
com a participação popular
FOTOS: ASCOM

Jayme Modesto

S

eis anos se passaram desde que
o então secretário de administração e finanças da prefeitura
de Muquém do São Francisco Márcio
Moriano, no período do governo do
prefeito José Nicolau Teixeira, aceitou o desafio de colocar o seu nome
a disposição da população e se elegeu prefeito do município, com uma
vantagem expressiva do eleitorado.
Hoje, depois de cumprir mais de seis
anos do seu segundo mandato, revela estar satisfeito com o trabalho
que vem sendo realizado no governo
municipal, em benefício da sociedade sãofranciscana e com o desejo de
fazer ainda mais.
O prefeito Márcio Mariano concedeu uma entrevista exclusiva ao Jornal Gazeta do Oeste, no dia da inauguração do Centro de Referência de
Assistência Social – CRAS e falou da
importância dessa obra.
“A obra do CRAS vem sendo planejada desde o nosso primeiro mandado, e hoje estamos com sede própria
e uma estrutura digna para oferecer
ainda mais conforto e atenção para o
nosso povo”, disse o gestor.
A secretária de Ação Social do
município de Muquém do São Francisco, Mahely Novaes também frisou
a importância da obra do CRAS para
a população. “Esse CRAS representa muito mais que a estrutura física
para nós, é como se pudéssemos
tocar de fato em nosso trabalho.
Temos uma equipe muito responsável e comprometida e oferecer uma
estrutura desse poste para a população que segue todas as normas, para
nós é muito gratificante”, disse a
secretária destacando que Muquém
é referência na região Oeste pela
estrutura, com extensão em quatro

comunidades.
O prefeito de Muquém do São
Francisco Márcio Mariano (PP), implantou da administração um modelo de gestão democrática com acentuada participação popular, o que
vem dando certo e evidentemente
agradando a população.
“Temos uma equipe de governo
comprometida. A gestão tem realizado inúmeras ações nas diversas áreas, até na segurança a nossa gestão
tem conseguido melhor. Muquém
está bem servido, está no caminho
certo”, destaca Márcio.
No âmbito da inclusão social, as
secretarias estão promovendo ações
que aproximam administração da

comunidade, assim viabilizando as
ações com mais eficiência e agilidade com a criação da cidadã.
A Caravana Cidadã levou serviços
oferecidos pela prefeitura até as comunidades da zona rural, incluindo
as comunidades quilombolas.
“90% do nosso município é rural.
Portanto temos dado atenção especial tanto a sede como também
as localidades rurais. Temos quatro
grandes obras na sede e as demais
estão distribuídas nas diversas comunidades”, explica o prefeito.
Neste modelo de prefeitura itinerante, os moradores têm acesso
a atividades com educador físico,
orientações sobre o controle do bar-

beiro, Carteira de Identidade, testes
rápidos de saúde, Bolsa Família,
instruções sobre a DAP e o Garantia
Safra, além de palestras com psicólogas, atendimento e visitas com assistentes sociais e Conselho Tutelar.
No dia 9 de abril, a Secretaria de
Saúde promoveu a 5ª Conferência
Municipal de saúde com o tema
“Democracia e Saúde”, na sede do
município. No espaço reuni setores
representativos da sociedade, para
debater a situação da saúde pública e elaborar estratégias e políticas
acerca do tema.
No dia 10, uma grande reunião
debateu as diretrizes para futuro do
município por meio das ações do Pla-

no Diretor Participativo (PDP). O grupo que coordena os trabalhos realizará reuniões nos povoados da zona
rural para ouvir a sociedade. Uma
agenda preestabelecida contempla
encontros onde os moradores das
comunidades rurais, assim como
os da sede, poderão dar sugestões
que, depois de debatidas, passarão
a compor um documento que será
encaminhado à Câmara Municipal
para se tornar lei. Os eixos temáticos
devem apontar as prioridades, eleitas pela população, que irão nortear
as ações da prefeitura nas suas mais
diversas áreas de atuação.
“É fundamental que haja essa
harmonia entre gestor, equipe administrativa e população para que o
município se desenvolva de maneira sustentável. Nossa gestão tem
sempre procurado ouvir a voz das
comunidades, mas agora estamos
intensificando esse trabalho, de forma que possamos construir políticas
públicas cada vez mais participativas
e um governo inclusivo”, enfatizou o
prefeito Márcio Mariano, destacando que Muquém hoje já respira de
forma aliviada e já caminha com a s
próprias pernas, apesar da crise que
ainda assola o país. Garante que serão inauguradas muitas obras ainda
em 2019, são mais de 20 obras.
“Para esses dois anos temos uma
perspectiva muito boa. Estamos
aguardando um empréstimo feito
com a desenbahia para calçamentos das ruas. Está prevista também a
construção de um estádio na sede, e
muito mais obras para o nosso município”, disse Márcio agradecendo
a parceria com o governo do estado
que tem ajudado muito o município, bem como o governo federal e
também os deputados eleitos com o
apoio da população de Muquém.

TOP QUALIDADE

Top Qualidade entrega reconhecimento para empresas e profissionais destaques 2019
Cheilla Gobi

A

entrega do certificado do Prêmio
Top Qualidade 2019, promovido
pela Intevox, empresa de pesquisa e publicidade de Curitiba – PR aconteceu na noite do dia 28 de março, no
restaurante Raio de Sol. O Prêmio
chega à sua 18ª edição, escolhendo
mais uma vez empresas, profissionais
liberais e prestadores de serviços em
evidência, no município de Barreiras,
no Oeste baiano. Em média 40 empresas foram homenageadas pela qualidade e serviços prestados.
O representante da Intervox, o publicitário Messias Rocha explicou que
o prêmio busca incentivar as empresas na busca pela excelência da qualidade. “O objetivo é levar ao conhecimento da comunidade local, os nomes
das empresas que buscam através da
boa prestação de serviços, promoções
e incentivo para o continuo crescimento empresarial”.
Em Barreiras, mais de mil empresas juntamente com os profissionais
liberais e prestadores de serviços já

foram contempladas ao longo dessas
18 edições.
Dentre os segmentos estavam restaurantes, mecânicas, clínica odontológica, farmácia, emissora de rádio,
músico, relojoarias, cerealistas, jornal
dentre outras categorias.
O Jornal Gazeta do Oeste foi agraciado mais uma vez no segmento de
comunicação, esse já é o 5ª prêmio
“Top Qualidade” garantido pela empresa. A placa foi entregue ao editor
chefe Jayme Modesto que na oportunidade esteve acompanhado da sua
esposa, Kesia Neres.
A programação seguiu com um
jantar festivo com direito a música ao
vivo, para os convidados.
INTERVOX
A Intervox, empresa com sede em
Curitiba-PR, realiza pesquisa de opinião pública em mais de 15 estados
brasileiros, mais de 150 cidades de
grande e médio porte. Milhares de
placas já foram entregues às empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano.

Consolidado no mercado de pesquisa e publicidade, o Prêmio Top Qualidade 2019
chega à sua 18ª edição, escolhendo mais uma vez empresas, profissionais liberais e
prestadores de serviços em evidência, no município de Barreiras, Oeste baiano
FOTOS: ART FOTO JOCIAN
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Legislativo barreirense: um novo
momento, uma nova configuração
Com assuntos importantes, o presidente Eurico Queiroz garante não ter medido esforços nestes 120 dias de gestão
Jayme Modesto

A

nova Mesa Diretora da
Câmara de Barreiras presidida pelo experiente
vereador Eurico Queiroz, vem
comprovando, a cada dia, que
uma gestão pública, administrada com seriedade e dedicação, pode apresentar avanços
inovadores e ganhar o respaldo da sociedade em pouco
tempo de trabalho.
A classe política vem sofrendo, e não é de hoje, total
desgaste junto à opinião pública. Isso é fato. Mas o republicano Eurico Queiroz mostra
que, quando há interesse,
boa vontade e compromisso
com o povo, a política pode
ser exercida para fortalecer
a democracia, a imagem das
instituições e defender, acima
de tudo, os interesses das pessoas que mais precisam.
Não podemos negar que,
atualmente, o Poder Legislativo de Barreiras está muito
mais perto da população e
sempre propondo uma pauta de discussões que atende
todos os segmentos sociais.
E essa tese de ouvir o povo e
pautar a Casa, com assuntos
importantes, o presidente Eurico Queiroz não tem medido

esforços nestes 120 dias de
gestão.
Além disso, o novo presidente da Câmara de Barreiras
tem uma característica essencial que poucos políticos possuem, - tratar com respeito e
igualdade, independente de
posição ideológica, os companheiros de parlamento e
públicos, modo geral.
Eurico vem se destacando
pelo seu espírito agregador,
de diálogo constante e pacificador. Mais quando é para ser
firme e preservar os interesses mútuos, sem exceção, o
presidente do legislativo não
pensa duas vezes e nem mede
esforços para solucionar os
problemas que surgem no dia
a dia.
A Câmara Municipal de
Barreiras é hoje um exemplo
de eficiência e modernidade
para outras casas legislativas
do estado. Isso é fruto de medidas atraentes e de grande
impacto social, adotadas pelas gestões passadas e também a gestão atual.
Atribuição do legislativo
municipal de Barreiras vai
além da criação de leis e fiscalizar, é importante lembrar
que o poder legislativo, através de seus representantes le-

gitimamente eleitos pelo voto
popular, age como porta-voz
da sociedade, além do que, o
legislativo municipal de Barreiras, é um espaço onde a população tem mais acesso para
o encaminhamento de suas
demandas.
O legislativo de Barreiras também tem funcionado
como um espaço dos mais diversos debates, a exemplo de
questões que também afetam
o meio ambiente, causas sociais entre outras demandas
da sociedade, onde o interesse social e a defesa do cidadão sempre estiveram acima
de interesses individuais dos
parlamentares.

Presidente da Câmara de
Barreiras, Eurico Queiroz

Atual Mesa Diretora da Câmara de Barreiras

edital

O legislativo de Barreiras também tem funcionado como um espaço dos mais diversos debates
Neste contexto, vale ressaltar o trabalho que vem sendo
desempenhado pela atual
Mesa Diretora da Câmara de
Barreiras, comandada pelo
presidente Eurico Queiroz,
que apesar dos diversos enfrentamentos de ordem política e ideológica, o presidente
vem conduzindo os trabalhos
do legislativo municipal com
muita determinação partindo
de um força que não vem só
da sua estrutura, mas sim, de
um compromisso firmado com
a população de Barreiras, no
momento de sua eleição para
presidente da Mesa Diretora da Câmara de vereadores,
para fazer uma gestão transparente e com zelo na aplicação dos gastos públicos.
“Meu maior desafio como
presidente da Câmara de
Barreiras, uma Câmara que
representa mais de 160 mil
cidadãos barreirenses, é tornar o Poder Legislativo muni-

cipal mais próximo do povo e
ampliar os espaços de debate.
Meu trabalho se pautará em
três grandes pilares: valorizar
o conhecimento e a experiência dos nossos servidores efetivos para fazer uma gestão
inovadora e transparente; formar uma equipe de confiança
com nomes de reconhecida
capacidade técnica, que possam coordenar os principais
setores do Legislativo, e especialmente, expandir a atuação
da Câmara junto às comunidades, trazendo a população,
as entidades organizadas, os
estudantes e associações de
bairro para as sessões e audiências públicas, mas também
levando a Câmara aos bairros
de Barreiras através da TV
Câmara. O poder legislativo é
por excelência a voz do povo e
tem as ferramentas necessárias para direcionar as ações
do governo municipal, debater com seriedade as grandes

questões sociais; apresentar
reivindicações, fiscalizar o
gasto do dinheiro público e
garantir os valores democráticos e de cidadania”, afirmou
o presidente ressaltando também a importância de uma
Câmara mais transparente,
em defesa dos reais interesses
da população.
Para ele, o vereador é muito
importante para a sociedade e
para o desenvolvimento sustentável do município. “Não
se pode só criticar e desqualificar os vereadores como
se a Câmara Municipal fosse
composta por representantes
que não tiveram seus nomes
respaldados e qualificados
por meio do voto direto da
população. Se há o vereador
hoje na Câmara Municipal,
é por que alguém o colocou.
Lembrando que os vereadores
saíram do seio da população
para representá-la”, finalizou
Eurico Queiroz.
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SÃO DESIDÉRIO
Jayme Modesto

E

m entrevista exclusiva a equipe
do Jornal Gazeta do Oeste, o chefe do executivo municipal de São
Desidério, Zé Carlos falou sobre os
avanços e desafios na gestão pública. Na oportunidade, ele apresentou
todas as ações e conquistas desenvolvidas durante os dois primeiros
anos de gestão e pontuou as metas
estabelecidas com a equipe de trabalho para os próximos dois anos,
estabelecendo um paralelo entre a
situação que o município vivia, – o
que pôde ser feito e os desafios que
ainda tem pela frente.
“Assumimos realmente com muitos problemas financeiros, muitas
dívidas na prefeitura, dificuldades
na saúde, problemas nas estradas,
educação e muitos outros problemas. Conseguimos equacionar e solucionar essas dificuldades e hoje o
município está equilibrado, e já é perceptível uma gestão com caminho e a
direção bem definida”, disse o gestor.
Zé Carlos esclareceu que, ao assumir a administração, colocou em
prática um plano estabelecido para a
sua gestão, tendo o item “visão de futuro” como um dos prioritários. “Esse
foi o ponto de partida, o que estabelece os objetivos que queremos que
é transformar São Desidério em um
município referência em qualidade
de vida e desenvolvimento sustentável. Esse é o nosso norte de atuação e
a nossa maior busca. Para isso, temos
um conjunto de premissas, eixos estruturantes e objetivos estratégicos
que nos garantirão uma trajetória
exitosa na administração”, explicou.
No que diz respeito à qualidade de
vida, Zé Carlos afirmou que o objetivo da gestão é aumentar a expectativa de vida, melhorar a renda per
capita e ampliar o tempo médio de
escolarização.
Sobre o desenvolvimento sustentável, o prefeito falou que o objetivo
é estimular o crescimento econômi-

São Desidério aponta rumo
a uma gestão de excelência
FOTOS: ASCOM

Praça do Morrão

Ribeirão Dos Bois

co, tornar a gestão pública eficaz e
transparente, realizar parcerias, preservar o meio ambiente e qualificar a
infraestrutura da cidade.
Segundo Zé Carlos, desde o primeiro momento a saúde seria a prioridade do governo. “O nosso município estava com problemas sérios de
saúde, portanto nós estabelecemos
pela própria importância que tem a
saúde, como nossa prioridade desde o início do mandato, e quando se
prioriza uma coisa, se faz isso com
planejamento, organização e investimentos, e investimos muito mesmo
e os reflexos vieram agora com essa
pesquisa que o município ficou em
1° lugar que mais investe em saúde
e, além disso, ficou em 3° municípios que mais investe na Bahia”, disse o prefeito.
O prefeito faz questão de frisar o
tão importante programa social realizado com recursos próprios do muni-

cípio, Casa Bela.
“Nossa gestão é de equilíbrio.
Focamos inicialmente na saúde e
educação. Investimos também em
assistência social, com foco principalmente no nosso programa ‘Casa
Bela’, que é a construção de casas
populares, desde o inicio do governo
em 2017. O programa deslanchou e
nós já estamos com 100 casas populares já prontas e quase todas elas
entregues a nossa população carente, então agora todo nosso olhar
é para assistência social”, conta Zé
Carlos.
INOVAÇÃO
A Prefeitura de São Desidério inovou na gestão José Carlos, e é pioneira na região com a prefeitura itinerante. De forma inovadora o prefeito
Zé Carlos leva a estrutura de governo
ao encontro das comunidades rurais,
modelo “Caravana da Cidadania”.

Nos encontros pré-agendados, são
realizadas diversas ações e prestados
importantes serviços à comunidade,
os encontros do governo municipal
com a comunidade acontecem normalmente aos finais de semana.
Acompanhado dos secretários e
outros servidores, o prefeito Zé Carlos conversa com a comunidade sobre ações e metas de governo e ouve
as reivindicações dos moradores. Zé
Carlos ressaltou que a prefeitura itinerante é a confirmação inequívoca que
está realizar um governo diferente.
“Prometi que faria uma gestão
priorizando os anseios da sociedade,
um governo que ouvisse a população
e buscasse a solução das demandas.
A prefeitura itinerante é essencial,
hoje qualquer gestão que queira satisfazer a vontade do povo. Demandas, necessidades, expectativas, só
conseguimos fazer ouvindo o povo,
pois muitas das vezes achamos que

Ginásio Pontezinha

Cabeceira Grande

Abastecimento Guará

Ginásio Almas

Lagoa do Eduardo e Manoelzinho

Asfalto Sucupira

Sistema de abastecimento de água em Puba

Programa Casa Bela

Casas Zé Nobre

em um determinado povoado precisa
de uma decidida obra, e quando visitamos o povoado, percebemos que a
necessidade é completamente diferente. Ouvir, aproximar das comunidades é uma forma de tonar a gestão
mais humanizada e eficiente”, destaca Zé Carlos.
Segundo o secretário de saúde
José Barbosa, esta iniciativa leva um
pouco dos trabalhos oferecidos pela
prefeitura municipal às comunidades
rurais, fortalecendo ainda mais a parceria com a população.
Questionado sobre metas para os
próximos meses, Zé Carlos pontua
algumas prioridades. “São inúmeras as nossas metas, mas a principal
para esse ano de 2019 é concluir
todas as obras que temos em andamento, grandes obras. Lançamos o
desafio de executar uma obra a cada
oito dias, então nós seguiremos isso
nos próximos 120 dias e vamos ver a
possibilidade de adiantar isso mais a
frente”.
Zé Carlos acredita que a sua forma de gerir o município, baseado em
sua experiência na administração
privada tem surtido grandes efeitos
positivos. “O que a gente tinha de experiência de administração com sucesso na gestão privada nas minhas
empresas, resolvi trazer para o setor
público e sempre preocupado com o
povo e procurando humanizar porque
há diferenças entre uma e outra, mas
o que pode ser aplicado está sendo
feito e acredito que isso é muito valoroso, e torna a gestão muito mais
eficiente”, revela o prefeito, destacando ainda as perspectivas futuras.
“Estamos criando hoje as soluções
que serão a base para bons resultados amanhã, isso demanda decisões
firmes e capacidade de mobilizar, ter
conhecimento dos problemas e ter
criatividade nos processos de inovação. Estamos criando as condições
necessárias para o desenvolvimento
sustentável de São Desidério, a médio e longo prazo”, afirmou.
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SÃO FÉLIX DO CORIBE

Município comemora 30 anos
de emancipação
História, conquistas e muitos desafios nos 30 anos de emancipação política
administrativa de São Félix do Coribe
FOTOS: ASCOM

Jayme Modesto

N

o dia 14 de maio de 2019, o município de São Félix do Coribe
completará 30 anos de emancipação política, tendo orgulho das
suas lutas e conquistas, com muitos
motivos para comemorar e esperanças renovadas em um futuro de vitórias.
Nestes dois anos e cinco meses
de administração, que tem a frente
o prefeito Jutaí Eudes Ribeiro (Chepa), tem atuado dentro de um modelo inovador de gestão que combina
ações com desenvolvimento social.
Com esse processo de modernização, o prefeito Chepa Ribeiro
aumentou a sua governabilidade e
passou a atender melhor o interesse
público como parte de seus esforços
para a reforma do aparelho do município e investiu em mecanismos de
transparência da gestão.
Também é perceptiva a preocupação do prefeito Chepa Ribeiro com a
questão da efetiva participação da
sociedade no processo de gestão.
Dessa forma, a gestão atual vem
deixando o cidadão bem informado,
a respeito do que faz com os recursos públicos – algo inédito no município. Sobretudo, faz necessário
enfatizar que a maioria dos recursos
que a Prefeitura Municipal de São
Félix do Coribe recebe são oriundos

Evento realizado em comemoração ao dia das crianças
de programas que já tem destinos
certos, além dos repasses oficiais,
já que o município não tem receita
própria.
Para o prefeito é necessário que
a administração atue publicamente
e com a participação da sociedade,
pois a promoção da transparência
no governo municipal, como se pode
perceber, é condição necessária à
modernização dos mecanismos de
gestão de seu governo e, consequentemente à avaliação da efetividade dos gastos públicos.
“Não é só administrar com dedi-

cação e seriedade, mas também é
necessário prestar contas do trabalho”, afirmou Chepa destacando que
preza pela fidelidade ao seu povo.
Chepa expressa no cumprimento
de um programa de governo previamente elaborado, capacidade
administrativa, liderança política,
bom conhecimento dos assuntos da
cidade, equilíbrio no enfrentamento
dos problemas, postura de diálogo
aliada à capacidade de decisão no
tempo oportuno, paciência e disponibilidade para ouvir a população
e seus legítimos representantes,

tolerância quanto à diversidade de
estilo das pessoas com quem trabalha, disponibilidade para ter presença contínua no município, hábito
de trabalhar com planejamento e
em equipe e coragem de dizer não,
quando necessário, esse é o perfil
do prefeito Chepa Ribeiro.
“O governo municipal é o que
está mais próximo do contato direto
com a população e o primeiro a ser
questionado. Para muitos cidadãos,
o prefeito é mais importante do que
o presidente da República, pois é
quem pode resolver o seu problema
imediato”, afirmou.
O prefeito Chepa Ribeiro destacou
que vem trabalhando intensamente
nestes dois anos e meio para melhorar os índices de qualidade de vida
em São Félix do Coribe, que já pontua de forma positiva. “Temos um
sistema municipal de ensino muito
bom, a rede de saúde fortalecida,
temos priorizado a área social, na
infraestrutura apesar da escassez
de recursos temos feito o possível,
a agricultura familiar, também tem
sido priorizada”.
Outra inovação do prefeito Chepa Ribeiro é o Café da Manhã com
o Gestor, onde o prefeito Chepa Ribeiro ouve a comunidade estudantil e anota suas reivindicações para
melhoria do ambiente escolar e da
estrutura física das escolas. Neste

contato com a comunidade estudantil, o prefeito tem recebido várias
homenagens dos alunos e fica impressionado com a evolução e capacidade na forma como os estudantes
se expressam.
Chepa Ribeiro não tem medido esforços para transformar a realidade
de São Félix do Coribe nestes mais
de dois anos de gestão por mais dificuldades que tem enfrentado com
a questão financeira, já que o município depende dos repasses oficiais
dos governos. Pavimentação das
ruas, construção de quadras poliesportivas pelo interior do município,
instalando iluminação rural em várias localidades, implantando sinais
de celular na zona rural, construção
da nova Rodoviária, entre outras importantes obras de cunho social que
foram e estão sendo implantadas
no município. Sem falar no entretenimento, São Félix do Coribe hoje
promove um dos melhores carnavais
e também festa de São João, dois
grandes atrativos do oeste da Bahia.
O excelente trabalho desempenhado pelo prefeito Chepa Ribeiro
na gestão municipal, o credenciou
para a eleição da AMORVALE – Associação dos municípios do médio
São Francisco, hoje ele é o novo presidente da entidade que representa
os prefeitos de 11 municípios, para
um mandato de dois anos.

Atendimento na saúde

Projeto Café da manhã com o gestor

Entrega de cadernos

Escola reformada

Obras no interior

Realização do maior São João já realizado no municipio

Creche reformada

Prefeito realiza um dos melhores carnavais
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LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

Os 19 anos de Luís Eduardo Magalhães
foi celebrado com público recorde
Um grande público prestigiou as comemorações do 19° aniversário
de Luís Eduardo Magalhães nos dia 29, 30 e 31 de março

Gazeta do Oeste
informações Ascom

O

município de Luís Eduardo Magalhães celebrou no mês de
março, o aniversário de 19 anos
de emancipação política da cidade. A
prefeitura preparou uma grande festa para os munícipes nos dias 29, 30
e 31, na Praça dos Três Poderes.t
Um grande público prestigiou as
comemorações do 19° aniversário de
Luís Eduardo Magalhães. Na noite
de sábado (30), o cantor Rwan Rodrigues, muito conhecido por apresentações em bares e restaurantes da
cidade, abriu as apresentações com
o sertanejo universitário. Em seguida Rafa e Pipo Marques. Os filhos
de Bell Marques apresentaram um
repertório variado e um show com
muitos efeitos visuais. Eles apresentaram novas versões de músicas de
sucesso em todo o Brasil e relembraram hits famosos do carnaval da
Bahia. A atração mais esperada da
festa trouxe muito pagode para Luís
Eduardo Magalhães.
Durante quase duas horas, Léo
Santana atendeu às expectativas e
sacudiu o público com as músicas
que marcaram o último carnaval de
Salvador. De acordo com estatísticas
da Polícia Militar, cerca de 40 mil
pessoas acompanharam a apresentação do cantor, um dos mais requisi-

tados em todo o Brasil. Encerrando a
segunda noite, o cantor Zal apresentou um repertório com muito arrocha
e sofrência.
A última noite das comemorações
do aniversário de Luís Eduardo Magalhães reuniu o público gospel na
Praça dos Três Poderes. Milhares de
pessoas louvaram a Deus e acompanharam a apresentação do cantor
Gérson Rufino. Pela primeira vez na
cidade, o catarinense apresentou um
repertório repleto de romantismo e
sertanejo gospel.
Presente nas três noites de festa,
o prefeito Oziel Oliveira fez um balanço positivo das comemorações do
aniversário de Luís Eduardo Magalhães. Segundo o gestor, todo o planejamento foi executado e nenhuma
anormalidade foi registrada. O chefe
do executivo municipal destacou a

organização do evento e a eficiência
das equipes de saúde e segurança.
“Nossos profissionais de plantão
registraram poucas ocorrências. A
maioria de fatores corriqueiros, comuns em eventos de grande porte.
Aproveito a oportunidade para agradecer a todos os envolvidos direta ou
indiretamente para o sucesso do aniversário de 19 anos de Luís Eduardo
Magalhães”, disse o prefeito Oziel
Oliveira parabenizando o município
por mais um aniversário. “Parabéns
para Luís Eduardo Magalhães e para
todas as pessoas que escolheram
essa terra abençoada para construir
e realizar os seus sonhos”.
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
Luís Eduardo Magalhães possui
uma das maiores economias do estado. Sua agricultura é pujante, diversificada e de grande produtividade, possuindo grandes áreas irrigadas. Sua
pecuária é de alta qualidade tanto na
área genética como tecnológica.
A cultura da soja foi introduzida de
forma acelerada. Novos cultivos foram testados, diversificando a base
produtiva agrícola e unidades industriais foram atraídas para a região.
Em consequência, consolida-se um
espaço dos mais promissores do Nordeste, com uma agricultura mecanizada, operada em moldes empresariais e com integração às cadeias
agroindustriais.

A DEPUTADA JUSMARI PROTOCOLOU
MOÇÃO EM HOMENAGEM AO MUNICÍPIO

Deputada Jusmari Oliveira
A deputada estadual Jusmari Oliveira protocolou uma moção de
aplausos e congratulações, em
homenagem ao aniversário de 19
anos de Luís Eduardo Magalhães,
comemorado no dia 30 de março.
No texto, a parlamentar diz que o

município é uma das referências
em produção agrícola e tecnologia de ponta, na Bahia e no Brasil.
Segundo ela, por essa pujança
econômica a cidade recebeu a
denominação de Capital do Agronegócio e atrai pessoas do Brasil
e do exterior que investem no município por ser uma terra que oferece oportunidades para todos.
Jusmari além de deputada estadual é esposa do prefeito de Luís
Eduardo Magalhães, Oziel Oliveira e se destaca por ser uma voz
forte em defesa do Oeste baiano.
A parlamentar foi uma das responsáveis pela emancipação de
LEM, possibilitando o maior desenvolvimento de toda a região.

Maior feira de tecnologia e negócios do Norte e Nordeste está chegando
Edição comemorativa – 15 anos promete movimentar o setor do agronegócio, de 28 de maio a 1º de junho, em Luís Eduardo Magalhães
Araticum

C

ontagem regressiva para o início
da edição que celebra os 15 anos
da maior feira de tecnologia
agrícola e negócios do Norte e Nordeste brasileiro. A Bahia Farm Show
2019 é aguardada com expectativa
por todos aqueles que fazem e vivem
o agronegócio, com ênfase para produtores rurais instalados na região
do Matopiba. Com mais de 85% dos
espaços comercializados a feira se
tornará, durante o período de 28 de
maio a 1º de junho, em Luís Eduardo Magalhães, a principal vitrine do
segmento, atraindo o olhar de consumidores em busca de maquinário
e equipamentos agrícolas, sementes,
defensivos e fertilizantes, veículos,
software, tecnologia de irrigação, entre outros produtos e serviços.
Antenada ao crescimento da feira,

a Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) – entidade
realizadora – inaugura, nesta edição, mais um galpão coberto, com

capacidade para mais 62 estandes,
aumentando, assim, a oferta de espaços para os interessados. Em 2018
foram 210 empresas que representa-

ram mais de 900 marcas e produtos.
“No ano passado o número de novos
expositores foi 20% maior que 2017,
com esta nova estrutura, vamos
garantir acesso a uma demanda já
existente, com ênfase a empresas
de países como Holanda, Argentina
e Estados Unidos”, explica a coordenadora do evento, Rosi Cerrato,
reforçando o processo de internacionalização iniciado há dois anos.
Mas a projeção da feira nestes 15
anos ultrapassa os limites do Complexo Bahia Farm, há uma movimentação única da economia em função
do evento. Em 2018 mais de três mil
empregos diretos e indiretos foram
gerados antes e durante o período
oficial, o que refletiu diretamente no
aquecimento da economia regional,
com superlotação hoteleira, esgotamento de passagens aéreas e movimentação do comércio em geral. A

participação de agentes financeiros
públicos e privados também está
garantida, com opções em financiamentos e linhas de crédito específicas para o setor agropecuário, taxas
de juros convidativas, além de condições especiais de pagamento.
Números – Um comparativo entre a primeira edição da Bahia Farm
Show, em 2008, (considerando que
em edições anteriores a este ano o
evento utilizava outro nome por ser
franquia), com a edição de 2018 reflete a grandiosidade que a feira
alcançou. A área ocupada passou
de 200 hectares para os atuais 144
mil metros quadrados. O número de
visitantes dos 26 mil já ultrapassou
75 mil, em 2016, durante os cinco
dias de evento. Em 2007 o volume
de negócios fechados foi de R$ 250
milhões, já na edição 2018 atingiu a
marca histórica de R$1,891 bilhão.
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