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Inaugurada nova sede do 
MPF em Barreiras

A nova sede do Ministé-
rio Público Federal - MPF 
de Barreiras foi inaugurada 
oficialmente no dia 04 de 
julho. A sede está localizada 
na Avenida Ahylon Macedo, 
nº 3086, bairro Vila Rica, 
com atendimento presen-
cial de segunda a sexta, das 
13h às 18h. O MPF também 
oferece atendimento ele-
trônico para empresas, en-
tidades, pessoas físicas ou 
jurídicas por meio de site 
próprio e  demandas como 
peticionamento eletrônico, 
envio de respostas de ofí-
cios, documentos, dentre 
outros. A nova estrutura de 

atendimento recém-inaugu-
rada tem em seu expediente 
os dois procuradores da Re-
pública, Rafael Guimarães 
Nogueira e Rafael Klautau 
Borba Costa, e 11 servido-
res, que atuam para melhor 
atender os 16 municípios 
que fazem parte de sua atri-
buição: Angical, Baianópo-
lis, Barreiras, Brejolândia, 
Buritirama, Catolândia, Co-
tegipe, Cristópolis, Formosa 
do Rio Preto, Luís Eduardo 
Magalhães, Mansidão, Mu-
quém do São Francisco, Ria-
chão das Neves, Santa Rita 
de Cássia, São Desidério e 
Wanderley.

Medidas de segurança são 
recomendadas para realização 

da Romaria da Lapa
INFORMAÇÕES: CECOM/MP 

O Ministério Público es-
tadual recomendou ao Mu-
nicípio de Bom Jesus da 
Lapa que adote uma série 
de medidas para garantir a 
segurança e a preservação 
do meio ambiente urba-
no e do público durante a 
realização da “Romaria de 
Bom Jesus da Lapa 2019”, 
evento festivo religioso que 
acontece na cidade entre os 
dias 28 julho e 6 de agosto. 
A recomendação foi expedi-
da pelo promotor de Justiça 
Clodoaldo Anunciação no 
último dia 9 e decorre de 
reunião realizada em junho 
na Câmara Municipal sobre 
o planejamento, a organiza-
ção e execução das políti-
cas de segurança, meio am-
biente e cidadania voltadas 
para o evento. 

Foi recomendado que se-
jam retiradas as barracas das 
ruas e calçadas e transferi-
das para local adequado e 
seguro; que seja proibida na 
calçada e em locais não au-
torizados pelo Poder Público 
qualquer tipo de instalação 
que atrapalhe o trânsito, 
como barracas, mesas, tol-
dos e carros de vendas de 
produtos de ambulantes; que 
sejam realizadas ações para 
melhorar a fluidez do trânsi-
to, como sinalização, proibi-
ção de circulação de ônibus 
no circuito, além da criação 
de fluxo para acesso de veí-
culos maiores, como ônibus, 
vans e similares, às portas 
dos hotéis. É recomendado 
ainda que veículos como es-
ses sejam proibidos de esta-
cionar nas ruas em horários 
com grande concentração de 
público.

PROCESSO SELETIVO IFBA
O Instituto Federal de Edu-

cação, Ciência e Tecnologia 
da Bahia (IFBA) abriu edital 
do Processo Seletivo para 
cursos técnicos, nas formas 
integrada e subsequente, 
com ingresso em 2020.

As vagas estão disponíveis 
em 20 cidades da Bahia, in-
cluindo Barreiras.  No total 
são 5.594 vagas, metade será 
destinada a estudantes que 
cursaram o ensino funda-
mental e/ou médio em esco-
las públicas, e 5% para candi-
datos com deficiência.

As inscrições já podem ser 
realizadas e vão até o dia 20 
de setembro, exclusivamen-
te pela internet, através da 
página do Processo Seletivo. 
Para se inscrever, o candidato 
deve preencher os dados soli-
citados e gerar o boleto para 
pagamento da taxa de inscri-
ção, no valor de R$ 35. Caso o 
candidato tenha cursado todo 
o Ensino Fundamental II (6º 
ao 9º ano, antiga 5ª a 8ª sé-
rie) em escola pública poderá 
solicitar, até o dia 22 de agos-
to, a isenção parcial da taxa 
de inscrição, pagando o valor 
de R$ 3,50, correspondente a 
10% da taxa de inscrição.

O quadro de vagas do Pro-
cesso Seletivo 2020 é com-

posto por 3.030 vagas para 
19 cursos da forma integrada 
e 2.564 para a forma subse-
qüente, em 17 cursos.

Para ingressar nos cursos 
técnicos integrados, com for-
mação de três a quatro anos, 
os candidatos devem ter o en-
sino fundamental concluído 
ou estarem em vias de con-
clusão até a data de matrícula 
no IFBA. Todas as vagas terão 
aplicação de prova de ques-
tões objetivas (geografia, 
história, língua portuguesa e 
matemática).

Já para os cursos técnicos 
subsequentes, com duração 
média de dois anos, os can-
didatos devem ter concluído 
o ensino médio ou estarem 
em vias de conclusão até a 
data de matrícula no IFBA. A 
seleção é realizada através da 
aplicação de prova de ques-
tões objetivas (atualidades, 
língua portuguesa e matemá-
tica).

As provas do processo sele-
tivo acontecerão no dia 24 de 
novembro, das 9h às 12h30.

Mais informações pelo 
e-mail selecao2020@ifba.
edu.br, nos telefones (71) 
2102-0474 e (71) 2102-0470 
e na página do Processo Se-
letivo.

Abertas inscrições para 
o Festival da Juventude 

em São Desidério
O Festival da Juventude 

organizado pela prefeitura 
de São Desidério por meio 
da Secretaria de Assistência 
Social que traz em sua ter-
ceira edição o tema central 
‘Juventude e Resistência no 
Território’ será realizado nos 
dias 15 e 16 de agosto e con-
ta com muitas novidades. 
Uma delas é a apresentação 

de trabalhos acadêmicos na 
programação do evento. O 
edital de convocação está 
disponível no Diário Oficial 
no site da prefeitura saode-
siderio.ba.gov.br, mais infor-
mações podem ser obtidas 
no prédio da SAS situado à 
Rua Doutor Valério de Brito 
próximo à Prefeitura ou pelo 
telefone (77) 3623-2285.

Feira da Agricultura Familiar 
em Angical

Há pouco mais de um ano 
a feira de Agricultura Fa-
miliar acontece em Angical 
das 18h às 22h, toda sexta-
-feira à noite, no pavilhão 
próximo à praça principal. 
Atualmente, cerca de 90 pe-
quenos produtores vendem 
frutas, verduras e hortaliças 
produzidas em Angical e mo-
nitoradas pela secretaria de 

Agricultura. Além de com-
prar alimentos os morado-
res podem ouvir música ao 
vivo e experimentar pratos 
típicos. Os feirantes recebem 
orientação da Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura sobre 
plantio sustentável. Cerca de 
11 produtores já iniciaram as 
adequações para produzirem 
produtos agroecológicos.

Patrimônio natural
A Fundação Mundo Lindo 

comemorou quatro anos de 
existência com a entrega do 
Espaço Cerrado Cultural Pro-
fessora Veridiana, da Escola 
de Ecologia Ana Linda e o 
Anfiteatro Índio Raoni Kiriri. 
Espaços criados para expor a 
produção das comunidades e 
para realizar palestras, cursos 
e atendimento aos visitantes. 
Localizada a 21 km de Bar-
reiras (858 km de Salvador), 
a Mundo Lindo compõe uma 
área de 300 hectares entre a 
margem do Rio de Ondas e a 
Serra do Ouro, no Vale do Rio 
de Ondas, com mais de 25 km 
de trilhas e uma grande vere-
da formada por dezenas de 
nascentes. O projeto é de re-
generação e conservação da 
natureza com a valorização 
das comunidades tradicionais, 
fomento à pesquisa, divulga-
ção de conhecimentos e in-

centivo a um modelo de vivên-
cia sustentável. Com o intuito 
de recuperar a flora e cativar 
a fauna foi criado o Centro de 
Referência em Recuperação de 
Áreas Degradadas (Crad) , em 
parceria com a Universidade 
federal da Bahia (Ufob), com 
resultado de oito nascentes 
recuperadas além da produção 
de mudas nativas do cerrado. 
De acordo com o fundador, o 
empresário Deusdete Santia-
go, entre os projetos para os 
próximos três anos estão a re-
gularização das terras cedidas 
à tribo Kiriris no povoado do 
São José do CTI, implantação 
do Programa Agrícola Orien-
tado aos Índios, inscrição dos 
índios nas universidades pú-
blicas, sinalização da aldeia 
Kiriris e construção de carpin-
taria de madeiras queimadas 
do Cerrado, para geração de 
renda aos ribeirinhos. 

CONSIDERANDO que oposi-
ção política não é apenas ser 
contra tudo como está acon-
tecendo atualmente no Bra-
sil, à compreensão nos leva a 
entender que na democracia, 
o papel da oposição é claro: 
fiscalizar a administração 
e os atos dos governantes, 
atuar como agente capaz de 
aperfeiçoar proposições de 
governo, ser catalisadora das 
demandas e insatisfações 
populares e, de certa forma, 
ajudar o governo a errar me-
nos e administrar melhor, 
criticando, apontando equí-
vocos e incongruências, des-
tacando as consequências 
de desacertos e denunciando 
erros e omissões. Oposição 
competente contribui para se 
alcançar o objetivo da ação 
política. Além disso, deve ser 
propositiva e apresentar ca-
minhos diferentes dos atuais 
para garantir maior eficiência 
do setor público e possibilitar 
o constante crescimento na-
cional.

Mas aqui na nossa Ilha de 
Vera Cruz, após 519, a opo-
sição ao governo Bolsonaro, 
não segue esses parâmetros. 
É sempre contra e faz oposi-
ção por oposição, sem linha 
definida e sem nenhuma coe-
rência. Os partidos de oposi-
ção, PSOL, BC do B, PDT, PT, 
PSB, entre outros nanicos, se 
enveredaram pelo caminho 
da contra mão da lógica.

A ascensão dessa oposição 
incoerente e baderneira com 
quatro gestões sucessivas 
tenta de toda forma minar a 
força dos partidos da base 
governista, enfraquecendo a 
ação da base de apoio ao go-
verno.  Já o PSDB, que deveria 
incorporar a base de apoio 
do governo, pratica o mesmo 
que o PT praticava, com o ob-
jetivo de ser contra inclusive 
a pontos que antes defendia 
quando governo.

Uma clara negação de prin-
cípios doutrinários e políticos 
destes partidos estão no posi-
cionamento que adotaram so-
bre a Reforma da Previdência 
e outros projetos importantes 
para tirar o país do caos.

Nestes 36 anos de vida pro-

fissional e política, pois exerci 
cargo eletivo como vereador 
em minha cidade e conheci 
os dois lados. Aprendi que 
estar ao lado do governo não 
é apenas apoiar sem ques-
tionar ou contestar e que ser 
oposição não é somente ser 
contra, mas sim debater e 
também contribuir. Oposição 
inconsequente, sem critérios 
e linha política definida perde 
a credibilidade e acaba agin-
do contra o país.

As eleições de 2018 acaba-
ram, mas parece que ainda 
temos feridas que não cura-
ram. Entre os debates nas re-
des sociais, a transformação e 
o curto período de estadia de 
um grupo político no centro 
do poder, com a visão conser-
vadora e que também se es-
pelha mundo a fora. Somados 
a diversos outros fatores, te-
mos a certeza que nossa for-
ma de olhar para a política e 
também sobre quem discorda 
da nossa opinião, jamais será 
a mesma.

Alguns apoiadores do atual 
presidente de certa forma 
acreditavam que magica-
mente, após sacramentado o 
resultado das eleições, toda 
forma de resistência desa-
pareceria e, que todos pas-
sariam a torcer pelo sucesso 
do país, pois somos todos 
brasileiros. Sintoma talvez 
de um eleitorado não muito 
acostumado a como as coisas 
funcionam na política ou que 
simplesmente não gosta de 
ser contrariado mesmo.

A verdade é que em menos 
de seis meses de mandato, o 
governo já fez muito mais em 
benefício para o país do que 
fizeram em 30 anos, e recua-
ram em muitas pautas sobre 
pressão.

Pensando nisso, e depois 
de conversar com a galera no 
meu Instagram reuni as prin-
cipais frases que sintetizam o 
pensamento sobre a oposição 
ao governo e sobre as origens 
da derrota política do campo 
de esquerda no mundo, ana-
lisando uma a uma, buscando 
no fim tentar entender e pau-
tar uma alternativa para os 
próximos quatro anos.

JAYME 
 MODESTO

NOTAEDITORIAL

OPOSIÇÃO
POLÍTICA NÃO É SER 

CONTRA TUDO

talão de nota fiscal
01 Talão de nota fiscal de produtor numerado de 00251 
a 00300 com 50 notas todas emitidas, da propriedade 
denominada Fazenda Santa Tereza, localizada na Fa-
zenda Rancho do Imbaré, s/nº, Zona Rural, Município de 
São Felix do Coribe, Bahia, CEP 47.665-000, com inscri-
ção de produtor nº 09.395.716-PR e CPF 214.584.508-
99, em nome do produtor ANDRE FRANCISCO PASSA 
LOZANO, brasileiro, casado, produtor rural, portador da 
Cédula de Identidade nº ______ e do CPF 214.584.508-
99. Referido talão encontra-se extraviado.

01 Talão de nota fiscal de produtor numerado de 01301 a 
01350 com 50 notas todas emitidas, da propriedade de-
nominada Fazenda Rancho do Imbaré, localizada na Fa-
zenda Rancho do Imbaré, s/nº, Zona Rural, Município de 
São Felix do Coribe, Bahia, CEP 47.665-000, com inscri-
ção de produtor nº 09.395.716-PR e CPF 214.584.508-
99, em nome do produtor ANDRE FRANCISCO PASSA 
LOZANO, brasileiro, casado, produtor rural, portador da 
Cédula de Identidade nº ______ e do CPF 214.584.508-
99. Referido talão encontra-se extraviado.
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SÃO JOÃO OESTE

Da ReDação

Este foi o terceiro ano consecutivo 
do Arraiá do Parque em Barreiras 
e segundo a organização da fes-

ta, mais de 180 mil pessoas partici-
param do evento no período de 20 a 
23 de junho. 

Os barreirenses e turistas se diver-
tiram na cidade cenográfica da Vila 
do São João e no Arraiá do Vale Pro-
dutivo, com apresentações de qua-
drilhas juninas e do forró de artistas 
regionais e de várias localidades do 
país, como Bel Marques, Rio Negro e 
Solimões, Sanfoneiro Tostão, Renno, 
Bel Lima, entre outros. 

No dia 23 de junho aconteceu a 
queima de uma grande fogueira, 
que encantou os visitantes. “Fiquei 
maravilhado com a estrutura junina, 
o verdadeiro forró foi lembrado com 
qualidade”, disse o turista mineiro 
Tiago Barros, que pela primeira vez 
esteve no Arraiá do Parque. “É a pri-
meira vez que venho a Barreiras, ire-
mos combinar para estarmos aqui no 
próximo ano”.   

Para o prefeito Zito Barbosa o ter-
ceiro Arraiá do Parque é um sucesso 
consolidado. “A festa é organizada 
em homenagem ao padroeiro da ci-
dade, uma iniciativa de nossa gestão 
que já está em sua terceira edição. 
Agradeço a Deus, a confiança da 
população, dos parceiros e a toda a 
equipe que trabalhou para realizar-
mos o maior São João da Bahia”, dis-
se o prefeito.

CONCURSO DE QUADRILHAS
O clima frio de junho e o colorido 

das roupas juninas abrilhantaram o 
Concurso Municipal de Quadrilhas, 
no Arraiá do Parque. Durante duas 
noites de competição, oito grupos 
da região e de outros estados dispu-
taram os R$ 18 mil reais, que foram 
divididos para os primeiros lugares, 
casal de noivo, rainha e marcador.

Entre as juninas participantes es-
tavam a Sapecou Queimou, Luar do 
Nordeste, Formiga da Roça, Encan-
tos do Oeste, A Velho Chico, Pau Me-
lado, Tira o Pé da Brasa e Remelexo 
Cearense, que apresentaram a cultu-
ra nordestina ao corpo de jurados e 
público presente.

O título de campeã 2019 ficou 
com a junina Formiga da Roça (R$ 
8.000,00) e na sequência, Velho Chi-
co (R$ 4.000,00), Pau Melado (R$ 
2.000,00) e Luar do Nordeste (R$ 
1.000,00). Também foram premiados 
a rainha Julia Francyny da Quadrilha 
Remelexo Cearense (R$ 1.000,00), 
o marcador da Quadrilha Pau Mela-

do (R$ 1.000,00) e o casal de noivos 
da Quadrilha Formiga da Roça (R$ 
1.000,00).

ARRAIÁ DO VALE PRODUTIVO
O Arraiá do Vale Produtivo foi uma 

das novidades da festa junina de Bar-
reiras. Pela primeira vez os produto-
res da região do Vale, do Cinturão 
Verde, do Povoado de Rio de Pedras, 
do Vau da Boa Esperança e de outras 
localidades, tiveram a oportunidade 
de expor sua produção agrícola. Fo-
ram montadas nove barracas para 
comercialização de produtos como 
milho assado, embutidos, tapiocas, 
peixes frito, licores da terra, doces 
caseiros, biscoitos, rapaduras e lati-
cínios. Um dos principais objetivos 
dessa ação foi gerar renda e avanços 
para a agricultura familiar da re-
gião. “Trabalho com os subprodutos 
da mandioca há 12 anos no Vau da 
Boa Esperança. O nosso Vale é muito 
rico, com terras férteis e excelente 
produção. Tivemos bons resultados 
na primeira exposição”, disse a ta-
pioqueira Solange Guarda.

SEGURANÇA
Um esquema de segurança foi 

montado no Parque de Exposições 
Engenheiro Geraldo Rocha para ga-
rantir tranquilidade para todos que 
lá passavam. O trabalho foi realizado 
em parceria com as Polícias Militar e 
Civil, Guarda Municipal, Coordena-

Do São João ao São Pedro muita festa com quadrilhas e forró

doria de Trânsito (Cootrans), Corpo 
de Bombeiros, SAMU e seguranças 
contratados para reforçar o monito-
ramento do local. 

Foi adotada a medida de circuito 
fechado com revistas utilizando de-
tectores de metais, para impedir a 
entrada de objetos perfuro cortantes 
e vidros nas portarias. Mais de 900 
agentes de segurança trabalharam 
no local, além de uma central de 
vídeo monitoramento com 16 câme-
ras espalhadas por toda a estrutura 
mostrando detalhes em tempo real 
e um posto fixo de atendimento de 
saúde para atender eventuais de-
mandas. 

De acordo com a organização du-
rante os festejos juninos, cerca de 35 
pessoas procuraram por atendimen-

tos, sem ocorrências graves. Segun-
do o balanço divulgado pela 83ª e 
84ª CIPM, foram registradas apenas 
11 ocorrências no total, entre desa-
cato, vias de fato, posse e uso de en-
torpecentes. 

BAIANÓPOLIS
Este ano o município de Baianó-

polis reiniciou o tradicional festejo 
junino, com o tema “Resgatando a 
Cultura”. A festa aconteceu no perío-
do de 19 a 22 de junho. A população 
prestigiou o evento, que apresentou 
muitas atrações musicais, comidas 
típicas e quadrilhas. “O reinício da 
nossa festa junina foi muito positivo, 
nos preparamos para receber foliões 
de todo o oeste que compareceram 
e se divertiram bastante. Tudo pre-

parado para resgatarmos a tradição 
junina em Baianópolis”, pontuou a 
coordenadora do São João de Baia-
nópolis, Dagmar Alecksandra. 

CATOLÂNDIA 
Planejado estrategicamente fora 

de época pela organização do even-
to, a segunda edição do São João da 
Cató fechou o circuito dos festejos 
juninos, no oeste da Bahia. A festa 
contou com uma grade de atrações 
como Genivaldo e Os Feras do Forró, 
Toinho & Cia, Banda Cacau com Leite 
e no domingo para encerrar a grande 
festa, a Banda Hits, Banda Geração e 
Vento em Popa. Marcaram presença 
no evento, demonstrando prestígio e 
a força do prefeito Gilvan Pimentel, 
o deputado federal José Rocha, a 
deputada estadual Jusmari Oliveira, 
o prefeito de Muquém do São Fran-
cisco Márcio Mariano, a prefeito de 
Cristópolis Gilson Rodrigues, o pre-
feito de Coribe Manoel Rocha, o pre-
feito de Morpará Lelei Barreto, o pre-
feito de Riachão das Neves Miguel 
Crisóstomo e o prefeito de Barreiras 
Zito Barbosa. O evento foi uma rea-
lização da Prefeitura de Catolândia 
com o apoio do Governo do Estado 
da Bahia, por meio da Bahiatursa.

BREJOLÂNDIA
Em Brejolândia os festejos juninos 

aconteceram nos povoados do muni-
cípio, durante todo o mês de junho. O 
encerramento aconteceu nos dias 29 
e 30, no Distrito de Mamonal, com a 
presença de grande público na praça.

SÃO PEDRO
Junho também é o mês de come-

morar São Pedro e aqui no oeste o 
município de Bom Jesus da Lapa 
manteve a tradição no período de 
27 a 30 de junho, na Praça Marechal 
Deodoro. A festa atraiu turistas de 
diversas partes do país com as atra-
ções nacionais -, Gusttavo Lima, 
João Bosco e Vinícius, Lauana Prado, 
entre outros. Já no Distrito de Roda 
Velha de Baixo – São Desidério, esse 
foi o primeiro ano do festejo, que já 
contou com decoração junina, gran-
de público, apresentação de quadri-
lhas e das bandas Moleca 100 Ver-
gonha e Desejo de Menina, nas duas 
noites de festa – 28 e 29 de junho. 
“Os festejos de São Pedro encerram 
as comemorações do mês de junho. 
Nós da organização estamos satis-
feitos com o resultado desse evento, 
a festa superou as nossas expectati-
vas e o retorno da organização foi po-
sitiva”, disse o secretário da SECULT, 
Florentino Souza.

Festejos Juninos animaram 
os municípios do oeste 

Público marcou presença no Arraiá do Parque

Prefeito Zito Barbosa e a dupla  Rio Negro e Solimões Sanfoneiro Tostão

A tradicional sanfona 
marcou presença no São 
João de Barreiras 

São João de Brejolândia 

Idosos também participaram da festa em Baianópolis Apresentação de quadrilhas em Baianópolis 
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Ivana DIas

O 
mês de junho foi de festa em 
Muquém do São Francisco, no 
dia 13 de junho o município co-

memorou 30 anos de emancipação 
política, com uma programação di-
versificada para a população.

Durante os primeiros quinze dias 
de junho foram realizadas ativida-
des culturais e esportivas, além de 
inaugurações como a da Praça Hel-
ton Silva Rebouças – na sede de Mu-
quém, que contou com a presença do 
Bispo Dom Luiz de Cappio para o ato 
religioso e em seguida, os munícipes 
assistiram a um show musical voz e 
violão.

Para o prefeito de Muquém do São 
Francisco, Márcio Mariano, essa é 
uma data especial para a população 
sanfranciscana. “Temos muitos mo-
tivos para comemorar, ainda mais 
devido ao que passamos há quatro 
anos. Hoje estamos colhendo frutos 
de muito trabalho feito com respon-
sabilidade para os moradores”, disse 
Mariano que destacou ainda sobre 
as obras.

“Estamos reconstruindo tanto a 
zona rural como a sede do município. 
Ampliamos os sistemas de abasteci-
mento de água, investimos em ilumi-
nação pública, reformamos escolas, 
reconstruímos mais de mais de 200 
quilômetros de estradas vicinais, 
entregamos 64 casas nas comunida-
des de Javi e Pedrinhas e temos 74 
em construção na comunidade de 
Boa Vista do Pixaim. Além de obras 
de pavimentação e praças, muitas 
outras estão em andamento e nossa 
previsão é entregaremos até o final 
do mandato”, pontuou o prefeito.

AÇÕES E PARCERIAS
Cerca de R$ 6 milhões foram rece-

bidos de emendas parlamentares e 
aplicados em equipamentos, veícu-
los e serviços que beneficiam diver-
sas comunidades. Com recursos pró-
prios ou por meio de parceria com os 
governos, a melhoria da qualidade 
de vida dos munícipes de Muquém 
do São Francisco é citada como uma 

das prioridades do atual governo.
O secretariado trabalha em um 

sistema coletivo para atender as de-
mandas da população. Um exemplo 
dessa ação é a Caravana Cidadã, que 
visita localidades diferentes com os 
representantes de todas as pastas 
para ouvir os moradores. “Nosso mu-
nicípio é extremamente rural e as co-

munidades são dispersas, então pre-
cisamos trabalhar juntos para que 
essa política funcione” disse a secre-
tária de Assistência Social Mahely 
Novaes, que ressaltou as ações da 
pasta.

 “Devido à transição de governo es-
tamos enfrentando uma instabilida-
de nos programas sociais e aqui em 
Muquém são inúmeras as pessoas 
que dependem dos serviços e benefí-
cios. Para solucionar esse problema 
investimos no trabalho de fortaleci-
mento com cursos de formação para 
emprego e renda, para que eles se 
profissionalizem e tenham sua pró-
pria fonte de renda”, concluiu.

Um exemplo da integração do tra-
balho realizado pelas secretarias é o 
da pasta de ação social e agricultura, 
na distribuição dos produtos da agri-
cultura familiar na merenda escolar. 
“Os alimentos da agricultura fami-
liar são servidos na merenda escolar 
como meta de fortalecer a agricultu-
ra do município, mediante a parceria 
com a assistência social. Hoje mais 
de 56% da compra para merenda é 
realizada dos produtores rurais de 
Muquém. A meta é expandir e chegar 
aos 100%, isso é um desafio impor-
tante que faz toda a diferença para o 
município”, pontuou o secretário de 
agricultura José Nicolau.

MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO

A comemoração contou com programação cultural e esportiva

30 anos de emancipação política

...Hoje estamos 
colhendo frutos 
de muito trabalho 
feito com 
responsabilidade 
para os moradores 
de Muquém do 
São Francisco”. 
PREFEITO
MÁRCIO MARIANO

Praça Helton Silva Rebouças

A população prestigiou a inauguração  

O evento contou com a presença do Bispo Dom Luís de Cappio 
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A concessão das honrarias foi proposta pelos 13 vereadores

SÃO DESIDÉRIO

Jayme moDesto

No mês de junho foi realizada a 
primeira entrega do Título de 
Cidadão Honorário Sãodeside-

riano, nesta legislatura na Câmara 
de Vereadores de São Desidério.

Os edis da casa entregaram o tí-
tulo às ilustres personalidades, que 
em sua trajetória contribuíram para 
o crescimento e progresso do mu-
nicípio. Entre os homenageados 
estavam educadores, profissionais 

da segurança pública, da saúde, 
empresários, políticos, religiosos, 
produtores rurais e demais pessoas 
que fizeram e fazem a diferença no 
município.

De acordo com o presidente João 
Neres de Carvalho Filho é muito im-
portante homenagear aqueles que 
acreditaram no potencial de São De-
sidério. 

“Homenageamos 27 personalida-
des com a entrega do Título de Cida-
dão Honorário Sãodesideriano, que a 

partir de agora são nossos conterrâ-
neos por chegarem a São Desidério e 
dedicarem ao trabalho que foi essen-
cial para o desenvolvimento do nos-
so município”, pontuou João Neres.  

Por indicação de todos os edis da 
casa, o primeiro homenageado da 
noite foi o vereador José Ilton da 
Silva, que chegou à região em junho 
de 2002 e desde que iniciou os tra-
balhos no legislativo, dedica-se para 
proporcionar melhorias à população 
do município. 

Câmara concede Título de Cidadão 
Sãodesideriano a personalidades

Vereador João Neres de Carvalho Filho: 
Walter Yukio Horita e tiago Dantas de Andrade 

Cardo Kruschewsky;
Vereador Gerson de Carvalho Pereira: Joab 

Nunes da Silva e o Capitão PM Giovanni Castro 
Damasceno;

Vereador Marusan Ferreira Lima dos Anjos: 
Alan Cândido da Silva indicado e Dr. Luiz França 

Guedes; 
Vereador Devanir Rodrigues Figueira: Nabor 

Zuttion e Paulo Parralego;
Vereador Jair Lisboa da Silva: Adivaldo Lima 
Oliveira, Samule de Souza Abreu, Darci Jacob 

Fell e Reinaldo Lisboa da Silva;
Vereador Paulo Luciano dos Santos Oliveira: 
Aureni Saraiva Gama e o senhor José de Souza 

Gama;
Vereador Jorge Cavalcante de Souza: Luiz 

Fernando trinchão e Helito José Ferreira; 
Vereador Cleusnélio da Silva Santana: 

Claudete Hoffmann Costa e Pastor Juarez 
Ferreira dos Santos;

Vereador Helton Lopes da Costa: Henert 
Môses Dos Santos e José Gama Alcântara;
Vereador José Ilton dos Santos: Francisco 

Xavier e Ari Mário Mrovinski;
Vereador Corcilde Araújo dos Santos: Alfredo 

Félix de Almeida e leci de Oliveira Almeida;
Vereador Edilson Araújo da Costa: Ronder 

Nicson Cavalcante de Azevedo e Marcos Petronílio.

IDICAÇÕES

Foram homenageados 27 personalidades com a entrega do Título
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SÃO DESIDÉRIO

nança Municipal, na categoria entre 
20 mil e 50 mil habitantes e PIB per 
capita entre R$ 14.461 e R$ 296.459. 

O estudo realizado pelo Instituto 
Publix, sob encomenda do Conselho 
Federal de Administração (CFA), foi di-
vulgado no início deste mês de julho.

O Índice CFA de Governança Mu-
nicipal foi lançado em novembro 
de 2016 e tem seus parâmetros de 
governança pública pautados nos 
temas Finanças, Gestão e Desem-
penho. A pesquisa considera áreas 

como saúde, educação, gestão fiscal, 
habitação, recursos humanos, trans-
parência, violência, dentre outras.

No índice geral, São Desidério/BA 
atingiu a terceira melhor nota 6,21 
pontos, ficando atrás de Mata de 
São João (6,83) e Sobradinho (6,35). 
No quesito Finanças, São Desiderio 
atingiu o primeiro lugar com a nota 
7,04. No critério Gestão, São Desi-
dério obteve nota 5,62, ficando na 
oitava posição. 

Eleito para o mandato de 2017 a 
2020, o prefeito Zé Carlos diz que 
hoje vê São Desiderio como um mu-
nicípio organizado, hospitaleiro e 
com grande potencial para crescer 
cada vez mais. “Uma cidade com-
posta por pessoas trabalhadoras e 
dedicadas, que se preocupam com o 
município onde vivem", aponta. Para 
ele, o município, por ter localização 
privilegiada e natureza exuberante, 
tem potencial para avançar em mui-
to na área do turismo bem como no 
desenvolvimento econômico, com a 
instalação de novas empresas.

Zé Carlos salientou ainda que, São 
Desidério tem muito para ofertar, 
seja na linha da produção agrícola, 
na qual São Desidério é referência 
nacional, seja na agroindústria, onde 
temos grande vocação, com inúme-
ras diversidades de produção. 

Em entrevista exclusiva a nossa 
equipe de reportagem, o prefeito 
José Carlos falou das recentes con-
quistas que tornaram São Desidério 
referência no Estado e dos avanços 
de sua gestão.

O prefeito começou sua experi-
ência administrativa na iniciativa 
privada e trouxe para a gestão pú-
blica medidas que acredita serem 
indispensáveis para obter resultados 
positivos na administração do muni-
cípio, como os índices apontados na 

pesquisa do CFA. 
“Quando iniciamos o mandato na 

primeira reunião falei na questão de 
otimizar recursos e de planejamento 
na organização de nossa administra-
ção. Embora seja uma gestão pública, 
sempre destaquei trabalhar com base 
na gestão privada, baseada no equilí-
brio. E o que temos hoje é uma admi-
nistração pública muito bem controla-
da”, disse o prefeito Zé Carlos.

O governante orgulha-se dos títu-
los estaduais que o município rece-
beu e considera ser resultado de um 
modelo ideal de gestão pública. “É 
uma satisfação muito grande, pois re-
presenta o resultado do nosso traba-
lho. São Desidério vem acumulando 
títulos como na área de saúde, onde 
foi o terceiro município da Bahia em 
investimento em saúde e também 
como o terceiro município da Bahia 
em governança, esse título mede 
qualidade de vida da população na 
educação, segurança e infraestrutu-
ra” destacou Zé Carlos.

Entre as ações realizadas pelo atu-
al representante do Poder Executivo 
destaque para o Governo Itinerante, 
com visitas constantes às comunida-
des rurais para ouvir as demandas da 
população. “Um governante que fica 
em uma redoma ouvindo apenas al-

guns, não consegue ter uma ideia ge-
ral de quais são as necessidades das 
pessoas. Ao reunir e ouvir quais são 
as dificuldades de cada comunidade 
contribuímos mais, ao saber o que é 
prioridade para aquele local”, falou.

Segundo Zé Carlos existe uma meta 
estabelecida para a entrega de obras 
e muitas já estão prontas para serem 
inauguradas. “Demos essa garantia 
para a população e estamos cumprin-
do. Uma gestão pautada no equilíbrio 
financeiro é retorno em forma de qua-
lidade de vida para a população, de 
todos os impostos que ela paga. São 
dezenas de obras em fase de acaba-
mento e nossa meta é inaugurar uma 
por semana”, disse o prefeito que res-
saltou algumas obras. 

“Temos uma biblioteca em fase de 
acabamento, uma grande creche, 
obra de infra na saída para Barreiras, 
nos bairros Cidade Nova e Cidade 
Alta, pavimentação asfáltica e em 
bloquete na saída para Catolândia, 
um Centro Educacional que até o 
final do ano estará pronto e um pro-
jeto igual em Roda Velha. Quase 130 
casas populares do Programa Casa 
Bela, entregues a pessoas carentes, 
com recursos do município. Além de 
diversas obras a sede, na zona rural e 
em Roda Velha”, concluiu. 

Jayme moDesto

Pesquisa realizada pelo Conselho 
Federal de Administração (CFA), 
aponta São Desidério como a 3ª 

melhor cidade da Bahia, no Índice de 
Governança Municipal. No início do 
ano, o Conselho Federal de Medici-
na já apontava São Desidério como 
o município que mais investiu em 
saúde R$ 912,07 por habitante, um 
investimento acima da média brasi-
leira, classificando-o como o terceiro 
município que mais investiu em saú-
de na Bahia. 

Já dizia John Schoran: “O futuro 
não é um lugar onde estamos indo, 
mas o lugar que estamos criando. O 
caminho para ele não é encontrado, 
mas construído, e o ato de fazê-lo 
muda tanto o realizador, quanto o 
próprio destino.”

O importante município de São De-
sidério se consolida a cada dia como 
uma referência na região e no Brasil, 
por inúmeros fatores, mas três mere-
cem destaque: sua pujança agrícola 
impulsionado pelo agronegócio, Car-
ro chefe da economia do município, 
seu potencial turístico com atrativos 
e belezas naturais exuberantes e o 
mais importante, uma gestão mu-
nicipal de excelência e inovadora, 
pautada na superação de obstáculos, 
realizações e na transparência.

Esses três fatores estão sendo fun-
damentais e vem impulsionando o 
crescimento do município com exce-
lentes resultados nos setores social e 
econômico do mais importante muni-
cípio da região Oeste do Estado.

PESQUISA DO CFA 
Pesquisa realizada pelo Conselho 

Federal de Administração (CFA) apon-
ta São Desidério como a 3ª melhor 
cidade da Bahia no Índice de Gover-

São Desidério: destaque nacional 
entre os 417 municípios do Estado

De acordo com a pesquisa realizada pelo 
Conselho Federal de Administração (CFA) 

aponta São Desidério como a 3ª melhor 
cidade da Bahia no Índice de Governança 

Municipal, na categoria entre 20 mil e 50 mil 
habitantes e PIB per capita entre R$ 14.461 e 

R$ 296.459.

É uma satisfação muito 
grande, pois representa 
o resultado do nosso 
trabalho. São Desidério 
vem acumulando 
títulos como na área 
de saúde, onde foi o 
terceiro município da 
Bahia em investimento 
em saúde e também 
como o terceiro 
município da Bahia em 
governança, esse título 
mede qualidade de 
vida da população na 
educação, segurança e 
infraestrutura”
PREFEITO ZÉ CARLOS.

Prefeito de São Desidério, Zé Carlos
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COTEGIPE

Jayme moDesto

Uma noite especial mar-
cada por alegria e agra-
decimentos emociona-

dos, assim foi à sessão solene 
do legislativo municipal, para 
entrega de Títulos de Cida-
dão Cotegipano no dia 28 de 
junho, no Clube José Campos 
Barreto. 

A solenidade contou com a 
presença de centenas de pes-
soas, que acompanharam de 
perto a entrega dos 42 Títulos 
e dois prêmios pela criação do 
Brasão da Câmara de Verea-
dores. Uma cerimônia festiva 
alusiva aos 94 anos de eman-
cipação política do município 
de Cotegipe.  

A entrega do Título Cidadão 
Cotegipano foi instituída no 
município por meio do De-
creto Legislativo nº 01/2019, 
de autoria do vereador Cezar 
Sousa Silva, como forma de 
agradecimento às pessoas 
que escolheram Cotegipe 
como sua terra natal e que 
por ela lutam, empreendem 
e contribuem com o desen-
volvimento sócio econômico, 
fazendo com que o município 
cresça ainda mais.

Na mesa estavam presentes 
o presidente da Câmara Muni-

Título de Cidadão Cotegipano
é entregue a personalidades

cipal que coordenou os traba-
lhos, Reginaldo Mota, os nove 
edis que compõem o Poder 
Legislativo, a chefe do Poder 
Executivo Márcia Sá Teles e os 
secretários municipais. 

Em pronunciamento o pre-
sidente Reginaldo Mota, des-
tacou os 94 anos de emanci-
pação política do município e 
sobre a importância da sole-
nidade, que segundo o parla-
mentar, demonstra o apreço 
por aqueles que muito contri-
buíram para o desenvolvimen-
to de Cotegipe.

“Somos uma cidade que 
resume uma nação, somos co-
tegipanos com a cara de todo 
o Brasil. Estamos crescendo e 
evoluindo em todos os aspec-
tos. Que tenhamos, sempre, a 
sensibilidade para reconhe-
cermos o nosso desenvolvi-
mento. Nossas raízes estão 
fincadas no respeito à ordem, 
à diversidade ideológica em 
respeito à nossa história. So-
mos um só. Temos essa terra 
correndo em nossas veias, 
pulsando em nossos corações. 
Somos gratos pelos filhos que 
ajudaram e ainda ajudam no 
crescimento da nossa cida-
de. Vocês homenageados são 
pessoas que não medem es-
forços para construir o bem, 

são cidadãos exemplares, que 
trocaram sua terra natal para 
firmar laços com nosso povo. 
A todos, o nosso afeto e reco-
nhecimento”, enfatizou Mota, 
que ressaltou ainda sobre a 
representatividade do Poder 

A cerimônia foi alusiva aos 94 anos de emancipação política de Cotegipe

01-Pedro Cavalcante de Araújo
02-Adalberto Coelho
03-Onildo de Lima e Silva
04-Pe. José Valente
05-Francisco Aires da Cruz
06-Aracele Carneiro 
07-Pastor Francisco Carlos Menezes
08-Floriano Almeida Calado
09-Eciézo Pires Ferreira (Bigode)
10-José Walter dos Santos
11-Bento Aguiar
12-Carlos Magno Clímaco Aguiar
13-Profª Luzimar Almeida de Oliveira
14-Profº Reinilson Batista (Pingo)
15-Profª Ana Cláudia Teles de Andrade
16-Antônio Edson do Nascimento
17-Cícero Leandro dos Santos Paulino
18-Dr. Robson Ernesto da Silva Almeida
19-Ozimário da Mata e Souza
20-Alberenilson Pereira de Souza (BERÉ)
21-Claudio da Silva Santos
22-Joana Freire
23-Jáder Maia Franca
24-Zulmênia Franca
25-Élio de Sales Rodrigues
26-Robervânia Gomes de Alcântara
27-Ana Maria da Conceição
28-Maria Júlia Uchôa Ferreira
29-Arides Rocha 
30-Walter Mendes da Cunha
31-Juracy Pereira do Prado (TU)
32-Valdecy Pereira do Prado (BRANCO)
33-Gilson Ferreira da Silva (GIL DA CAÇAMBA)
34-Antônio Guedes do Nascimento
35-Antônio Luís Tadeu
36-Osmar Silva (MANO)
37-Linaldo Faustino de Jesus 
38-Luís Cláudio Alves Carneiro
39-Elieda de Lourdes da Silva Carneiro
40-Valmir Pereira dos Santos
41-Edimar Ferreira Lima (Edinho)
42-Milton Monteiro de Souza (Milton do Pipa)
43-José Nunes Gomes (Zé de Silô)
44-José Fernandes de Freitas (Zetinho)
45-Divaldo de Souza Matutino (Valdo)
46-Manoel Edilson Gomes Matutino
47-Éverton Dória da Silva (Nem Açougueiro)
48-Josélia Silva de Freitas (Zélia)

HOMENAGEADOS

Nosso 
compromisso 
é com o povo 
de Cotegipe, 
melhorando a vida 
de todos e é claro, 
que faremos isso 
também por meio 
do diálogo e da 
parceria com o 
Poder Executivo, 
auxiliando sempre 
a prefeita na 
busca por uma 
Cotegipe melhor”, 
presidente da 
Câmara de 
Vereadores, 
REGINALDO MOTA.

Legislativo.
"Enquanto homens públi-

cos, escolhidos para falar e 
atuar em nome do povo temos 
como meta principal aproxi-
mar cada vez mais a popu-
lação da ‘Casa do Povo’, pois 
é isso que esta Casa de Leis 
representa, a casa de cada um 
de nossos cidadãos, que aqui 
encontram guarida para ve-
rem solucionados os seus pro-
blemas do dia a dia”, pontuou.

Mota fez questão de des-
tacar que o Poder Legislativo 
passa por um momento de 
reflexão e amadurecimento 
político e, independente de 
cor ou partido mantém uma 
parceria institucional com o 
Poder Executivo, de modo a 
colaborar com o bem-estar da 
população. “Nosso compro-
misso é com o povo de Cote-
gipe, melhorando a vida de to-
dos e é claro, que faremos isso 
também por meio do diálogo e 
da parceria com o Poder Exe-
cutivo, auxiliando sempre a 

prefeita na busca por uma Co-
tegipe melhor”, finalizou.

Ocupando uma cadeira na 
mesa de honra, a chefe do 
governo municipal, a prefeita 
Márcia Sá Teles participou da 
cerimônia. Na ocasião, ela pa-
rabenizou o Poder Legislativo 
pela realização do evento e re-
conheceu a importância do Tí-
tulo. “Esta é a maior honraria 
do nosso município e eu sin-
to a alegria das pessoas que 
estão sendo homenageadas 
com o Título de Cidadão Co-
tegipano, exatamente quando 
Cotegipe celebra os seus 94 
anos”, disse a prefeita. 

A prefeita Márcia Sá Teles 
enalteceu todos homenagea-
dos e fez questão de ressaltar 
nominalmente o quanto cada 
homenageado com o título 
contribuiu e contribuí, com o 
município de Cotegipe. “Que-
remos que vocês continuem 
nos ajudando a escrever a 
bela história da nossa cida-
de”, finalizou Márcia.
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CRISTÓPOLIS

Da ReDação 
COM INFORMAÇÕES DA ASCOM/CRISTÓPOLIS

O 
município de Cristópolis foi o 
primeiro da região oeste a im-
plantar 100% do Prontuário 

Eletrônico do Cidadão – PEC, nas 
unidades de saúde da sede e zona 
rural. O PEC tem a finalidade de in-
formatizar as Estratégias de Saúde 
da Família e qualificar as informa-

Cristópolis é o primeiro município 
a implantar 100% do PEC

ções na Atenção Básica.
A iniciativa foi destaque no I 

Congresso de Saúde Coletiva do 
Oeste da Bahia, da Universidade 
Federal do Oeste da Bahia - Ufob, 
em Barreiras, durante a apresen-
tação do diretor da Atenção Básica 
de Cristópolis, Ari Donizete Alves 
Júnior.

Com o PEC os usuários da rede 
pública de saúde poderão ter na 

prática a informatização integra-
da dos serviços da rede. O sistema 
evita problemas  duplicidade de 
exames, de medicamentos e a frag-
mentação comunicacional entre os 
pontos de atenção a saúde, o que 
para o médico Felipe Gullit, otimiza 
e melhora o sistema tanto de aten-
dimento, quanto de retorno aos pa-
cientes. 

“O prontuário de saúde já está 

presente nas seis unidades de saú-
de básica incluindo a de Estratégia 
de Saúde da Família João Cândi-
do Rodrigues – PSF da sede. Essa 
mudança proposta pelo Ministério 
da Saúde que visa à otimização do 
tratamento, já que os dados estão 
contidos no prontuário do pacien-
te e o histórico fica registrado, o 
que facilita o acesso e fazermos 
um atendimento de qualidade. Uma 

coisa muito importante também é a 
gestão dos recursos voltados para a 
saúde isso facilita a vida do médico 
e do paciente”, disse Gullit.

 A paciente Letine Costa está 
satisfeita com a mudança no aten-
dimento. “Com esse atendimento 
informatizado a gente ganha mais 
tempo, pode conversar um pouco 
mais com o médico e ter um melhor 
atendimento”, afirmou Letine.

O sistema evita a duplicidade de exames, medicamentos e a 
fragmentação comunicacional entre os pontos de atenção a saúde

PERSONALIDADES

O ex-prefeito e empresário Pedro 
Cavalcante recebe Título de 

Cidadão Cotegipano

Empresário Adalberto Coelho 
foi homenageado com Título de 

Cidadão Cotegipano 
Jayme moDesto

A cerimônia oficial foi 
realizada pela Câmara 
Municipal de Cotegipe 

no dia 28 de junho de 2019 e, 
marcou a vida do empresário 
e pecuarista Pedro Cavalcan-
te, quando lhe foi outorgado 
o Título de Cidadão Cotegi-
pano, em reconhecimento 
aos relevantes serviços pres-
tados à municipalidade. A 
honraria foi concedida atra-
vés do Decreto Legislativo nº 
01/2019, de autoria do vere-
ador Cezar Sousa Silva. 

Pedrão como é popular-
mente conhecido, é natural 
de Maceió-Al e mora há 33 
anos em Cotegipe. Foi pre-
feito do município no período 
de 2001 a 2004. Graduado 
em Engenharia Agronômica, 
atualmente dedica-se a agri-
cultura e pecuária e também 
é empresário no ramo de be-
bidas, com a fabricação da 
famosa Cachaça Cotegipana.

Durante estes anos teve 
uma grande aceitação e cari-
nho dos munícipes e sempre 
contribuiu com  a geração de 

empregos na área da agricul-
tura, agroindústria e pecuá-
ria, contribuindo assim, com 
o crescimento e desenvolvi-
mento de Cotegipe.

O presidente da Câmara 
Legislativa, Reginaldo Mota, 
ao se referir a Pedrão desta-
cou o significado da home-
nagem ao empresário. “O Po-
der Legislativo de Cotegipe 
fica honrado em prestar-lhe 
essa honrosa homenagem, o 
que reflete o reconhecimen-

to de todos nós deste Poder 
Legislativo, pelos relevantes 
serviços prestados em prol 
deste município no decorrer 
destes 33 anos. Esperamos 
que com esse Título de Ci-
dadão Cotegipano tenhamos 
expressado nosso carinho e 
gratidão por tudo que tem 
feito por nossa terra, contri-
buindo para o bem estar de 
nossa gente, o que mereceu 
ficar registrado nos anais 
desta casa”, disse Mota. 

Jayme moDesto

O 
empresário e pecuaris-
ta Adalberto Coelho foi 
homenageado com o Tí-

tulo de Cidadão Cotegipano. 
A homenagem foi durante a 
sessão solene da Câmara de 
Vereadores realizada no dia 
28 de junho no Clube José 
Campos Barreto.

O título de cidadão foi ou-
torgado por unanimidade do 
Legislativo Municipal, por 
meio do Decreto Legislativo 
nº 01/2019, de autoria do ve-
reador Cezar Sousa Silva. 

A cerimônia contou com 
a presença de familiares e 
amigos de Adalberto Coelho, 
que acompanharam de perto 
a entrega da homenagem. 
Uma cerimônia festiva alusi-
va aos 94 anos de emancipa-
ção política do município de 
Cotegipe.

O pecuarista Adalberto Co-
elho tem 85 anos e nasceu 
em Petrolina – Pe. Chegou 
há quase meio século no 
município e até hoje pres-
ta relevantes trabalhos em 
prol do desenvolvimento, o 

que motivou os vereadores 
enaltecê-lo na tribuna des-
tacando fatos relacionados 
à sua história, que ao longo 
dos anos contribui com o de-
senvolvimento econômico e 
social de Cotegipe e região. 
Um de seus legados no Oes-
te foi exatamente o esforço 
para implantar o Sistema S 
- SESI, SENAI e SENAC, em 
Barreiras.

O presidente da Câmara 
Reginaldo Mota falou da justa 
homenagem ao empresário. 

“Um desbravador nato! É um 
homem trabalhador conhe-
cido por todos da região por 
sua conduta, honestidade, 
humildade e generosidade. 
Sempre presente nas causas 
de interesse de Cotegipe e 
contribuindo com todas. Foi 
uma justa homenagem, por 
ele ter escolhido esta cidade 
para empreender e muito ter 
contribuído com ela, merece 
este reconhecimento outor-
gado pelo poder legislativo”, 
destacou Mota.
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FORMOSA DO RIO PRETO 

Gazeta Do oeste
ASCOM/FORMOSA DO RIO PRETO

Os integrantes do projeto 
social “Do Tatame para 
a Vida”, grupo do Servi-

ço de Convivência e Fortale-
cimento de Vínculos (SCFV) 
do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 
(SCFV) de Formosa do Rio 
Preto, participaram no mês 
de junho da 2ª Copa Social de 
Jiu-Jítsu, em Barreiras.

A competição regional foi 
mais uma oportunidade dos 
meninos e meninas do projeto 
voltarem para casa classifica-
dos. A equipe ficou com o se-
gundo lugar na classificação 
geral por equipes. Subiram no 
pódio com colocação por sua 
respectiva categoria: Emily 
Gabriely – terceira colocada; 
Douglas Marques – segun-
do lugar; Otávio de Castro 
– campeão; Juliano Vicente 
– campeão;Joyce Stefanhy – 
segundo lugar; Adriele Sales 
– campeã; João Pedro – cam-

Gazeta Do oeste

O 
cadastro da regulariza-
ção fundiária e ambiental 
chegou a mais comunida-

des rurais de Formosa do Rio 
Preto no mês de junho. Foram 
atendidos pequenos agriculto-
res das comunidades de Tábu-
as, Intans, Morrinhos e Lagoa 
de Cima, famílias de Periperi, 
Pinto, Vazante, Passagem da 
Areia, Gavião, São João, Boa 
Sorte, Aroeira e Retiro.  

A iniciativa conta com a par-
ceria do governo municipal e 
faz parte do Projeto Agenda 
Territorial da Bahia - AG-TER 
Terra Livre, gerenciado pela 
Secretaria Estadual de Plane-
jamento (Seplan), envolvendo  
a Secretaria de Desenvolvi-
mento Rural (SDR), por meio 
da Coordenação de Desen-
volvimento Agrário (CDA), o 
Instituto do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos, órgão da 
Secretaria do Meio Ambien-
te, a Universidade Federal 
do Oeste da Bahia (Ufob) e o 
Consórcio Multifinalitário dos 
Municípios do Oeste da Bahia 
(Consid).

Segundo o prefeito de For-
mosa e presidente do Consid, 
Dr. Termosires Neto, a gestão 

Equipe de Formosa do Rio Preto conquista 
segundo lugar na Copa Social de Jiu-jítsu

Comunidades rurais de 
Formosa são cadastradas 

para regularização fundiária

peão; João Lucas – campeão; 
Matheus Silva – segundo e Ju-
rivan Dias – campeão.

“Formosa tem se destacado 
nesse esporte, revelado gran-
des talentos e conquistado vá-
rios prêmios em competições 
regionais e até de abrangência 
nacional. Atualmente somos 
referência no jiu-jítsu no Oes-

foi buscar a concessão desses 
títulos, através do governo 
estadual, por ser uma medida 
extremamente relevante para 
a comunidade rural do maior 
município em extensão ter-
ritorial da Bahia e cuja rele-
vância econômica no cenário 
estadual e nacional, enquanto 
uma das potências do agrone-
gócio baiano.

“Nós temos muitos agricul-
tores familiares sem condi-
ções de regularizar a situação 
de suas terras e consequente-
mente, sem acesso a linhas de 
crédito que os possibilitem ter 
melhores condições para ob-
ter renda e mais qualidade de 
vida. Por isso, a importância 
desse projeto para essas pes-

te da Bahia, graças ao traba-
lho desenvolvido por nossa 
equipe Carlson Gracie, Mani-
mal/ AJ-JBA/ FÊNIX JÍU-JITSU 
e ao apoio da atual gestão do 
município”, disse o professor 
e coordenador da iniciativa, o 
faixa preta Luciano Henrique.

A viagem contou com o 
apoio do governo municipal 

e da vereadora Manuela para 
que município formosense 
fosse representado por 11 
atletas, sendo eles Ana Jú-
lia, Emily Gabriely, Douglas 
Marques, Otávio de Castro, 
Juliano Vicente, Joyce Stefa-
nhy, Adriele Sales, João Pedro, 
João Lucas, Matheus Silva e 
Jurivan Dias.

soas que tanto precisam do 
poder público, ele represen-
ta mais segurança e melhor 
perspectiva de vida para as 
famílias”, evidencia o gestor, 
ressaltando a necessidade da 
contrapartida e apoio para os 
pequenos produtores.

A primeira etapa do Terra 
Livre, que é o cadastramento, 
já ocorreu nas regiões de Pi-
tombeira, Malhadinha, Ouro, 
Canabrava, Arroz, Tábuas, In-
tans, Periperi, Vazante, totali-
zando mais de 30 localidades 
rurais a serem contempladas. 
A segunda fase, que é o geor-
referenciamento dos imóveis, 
também já foi iniciada nas 
primeiras comunidades ca-
dastradas.

A competição aconteceu em Barreiras e reuniu esportistas de diversas categorias

Os agricultores já cadastrados passarão pela 
segunda fase de normatização

edital
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