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FALTANDO 11 MESES para 
as eleições municipais de 
2020, partidos e políticos já 
se articulam para alcançar 
o maior número de prefeitos 
por todo Brasil. Embora o ce-
nário ainda possa mudar em 
alguns municípios, os nomes 
já foram lançados.

A eleição no Brasil é um 
evento de grande impor-
tância para os brasileiros. 
É nesse período em que é 
possível escolher os políticos 
com as propostas e ideias, 
que gostaríamos que fossem 
implantadas para melhorar 
nossa cidade. Durante al-
guns meses candidatos que 
desejam ocupar algum cargo 
elegível fazem campanhas, 
apresentando projetos a se-
rem implantados, caso sejam 
eleitos.

O primeiro turno das elei-
ções municipais acontecerá 
no mês de outubro de 2020 
nos 5.568 municípios brasi-
leiros. A cada quatro anos, 
surge o mesmo anúncio de 
empregos nos municípios 
brasileiros: há vagas para 
ajudar a construir o país.

São mais de 65 mil vagas 
para prefeito e vereador em 
todo o Brasil e quase 550 
mil candidatos, aproximada-
mente oito por vaga, o que 
sinaliza, que o emprego é 
concorrido.

E o patrão é você! É quem 
paga o salário e arca com os 
possíveis prejuízos se não 
escolher bem o seu empre-
gado. É aquela história exa-
gerada de gente que prome-
te um peixão e entrega uma 
piaba. Os pescadores da nos-
sa rica região oeste da Bahia, 
conhecem muito bem essa 
história. 

Precisamos ter certeza na 
escolha de nossos represen-
tantes de município e po-
demos ter como exemplo as 

empresas. Funcionário não 
deu certo, você substitui. 

Dos 5.568 prefeitos eleitos 
há três anos vários não es-
tão mais no cargo. A maioria 
foi cassada por improbidade 
administrativa ou infração à 
legislação eleitoral. E esse é 
sempre um processo contur-
bado, diante dos imbróglios 
jurídicos, com o entra e sai 
do acusado bagunçando a 
gestão e prejudicando o mu-
nicípio e sua população.

Para evitar esses possíveis 
descompassos nas gestões 
com o entra e sai de gesto-
res sendo cassados é preciso 
escolher bem. As empresas 
de recrutamento de funcio-
nários têm algumas dicas. 
A primeira é ver o currículo, 
além dos seus dados, a ex-
periência e o conhecimento 
intelectual diz muito sobre o 
profissional. É preciso evitar 
o mesmo erro que muitos pa-
trões cometem.

O primeiro erro na contra-
tação é tentar contratar al-
guém igual a gente. No mun-
do político é fácil traduzir 
isso tentando buscar alguém 
do mesmo sexo, da mesma 
cor de pele, da mesma orien-
tação sexual ou da mesma 
religião que a gente. Esse é 
um erro e ele pode sair caro. 
Devemos levar em conta, 
apenas o que é importante 
para a realização do trabalho 
para o qual está contratando. 
Nesse caso, para o trabalho 
político que vai ser feito.

O segundo passo é ver a 
folha corrida do candidato, 
se ele já esteve envolvido em 
corrupção ou se administra 
bem o dinheiro público. Um 
dos serviços que ajudam o 
eleitor é o site do Ministério 
Público Federal, que mostra 
como as verbas das prefeitu-
ras são administradas. Está 
aí a dica.

JAYME 
 MODESTO

NOTAsEDITORIAL

PARTIDOS E POLÍTICOS 
SE ARTICULAM PARA AS 

ELEIÇÕES DE 2020

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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LEM: desconto para 
pagamento do REFIS

Já está em vigor a lei nº 
895/2019, de 20 de agosto 
de 2019, que institui o re-
financiamento dos impos-
tos municipais em atraso 
com redução de multa de 
mora, juros de mora, mul-
ta de infração, se houver, e 
dos honorários advocatícios 
incidentes nas cobranças 
administrativa e extrajudi-
cial da dívida ativa. O prazo 
para a renegociação vai até 
o dia 20 de dezembro, nas 
seguintes condições e aba-
timentos:

I – de 100% (cem por cen-
to) da multa de mora, juros 
de mora, honorários advo-
catícios e multa de infração 
se couber, para pagamento 
à vista.

II – de 90% (noventa por 
cento) da multa de mora, 
juros de mora, honorários 
advocatícios e multa de in-
fração se couber, para par-
celamento em até 02 (duas) 
parcelas.

III – de 80% (oitenta por 
cento) da multa de mora, 

juros de mora, honorários 
advocatícios e multa de in-
fração se couber, para par-
celamento em 03 (três) par-
celas.

IV – de 70% (setenta por 
cento) da multa de mora, 
juros de mora, honorários 
advocatícios e multa de in-
fração se couber, para par-
celamento em 04 (quatro) 
parcelas.

V – de 60% (sessenta por 
cento) da multa de mora, 
juros de mora, honorários 
advocatícios e multa de in-
fração se couber, para par-
celamento em 05 (cinco) 
parcelas.

VI – de 50% (cinquen-
ta por cento) da multa de 
mora, juros de mora, hono-
rários advocatícios e multa 
de infração se couber, para 
parcelamento em 06 (seis) 
parcelas.

Mais informações no se-
tor de Tributos da Prefeitura 
Municipal de LEM - na Rua 
José Ramos de Anchieta, 
225, Jardim Primavera.

Projeto Mais Estudo
Governo do Estado lança 
projeto de monitoria nas es-
colas para fortalecer apren-
dizagem dos estudantes.

O Governador Rui Costa 
lançou, na segunda-feira (2), 
o projeto Mais Estudo, no 
auditório da Secretaria da 
Educação do Estado. A ini-
ciativa vai ofertar 7.400 va-
gas com planejamento para 
chegar a 10 mil nas escolas 
estaduais. Com o projeto, os 
estudantes com bom desem-
penho irão ajudar os cole-
gas, por meio de monitoria 
nas disciplinas de Língua 
Portuguesa e Matemática. 
Com um investimento de R$ 
4,5 milhões, os monitores 
receberão um auxílio mensal 
de R$ 200,00 por três meses, 
e terão o acompanhamento 

de professores supervisores 
e dos coordenadores peda-
gógicos. Podem participar 
alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental, do 1, 2 e 3º 
ano do Ensino Médio e da 
Educação Profissional. “Nas 
próximas duas semanas, nós 
vamos chamar 10 mil moni-
tores para que eles possam, 
até o mês de dezembro, aju-
dar no reforço escolar e na 
aprendizagem dos outros 
alunos. É um verdadeiro ba-
talhão de jovens. Esse proje-
to vai alcançar 100% da rede 
estadual”, afirmou o gover-
nador Rui Costa que recebeu 
um certificado por uma aula 
de Matemática que ele mi-
nistrou no projeto de Moni-
toria do CEEP TIC, em março, 
deste ano. ASCOM / SEC 

Projeto “O Futuro na Medida”
Em parceria, a Prefeitura de 
Barreiras por meio da Secre-
taria de Assistência Social e 
Trabalho e o Ministério Públi-
co do Trabalho-MPT, viabili-
zaram na tarde dessa quinta-
-feira (23), no Centro Cultural 
Rivelino Silva de Carvalho. O 
lançamento do Projeto “O Fu-
turo na Medida” é uma inicia-
tiva do MPT e os cursos serão 
realizados no Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Indus-
trial-SENAI. O Projeto irá ofe-
recer aos jovens em situação 
de vulnerabilidade, também 
aos jovens em cumprimento 
de medida socioeducativa e 
mulheres em situação de vio-
lência doméstica, qualifica-
ção profissional, habilidades 
e técnicas necessárias para 
exercerem as tarefas exigidas 
pelo mercado de trabalho. O 
projeto ‘O Futuro na Medida’ 
oferecerá oito cursos profis-
sionalizantes com mais de 
180 vagas, com formação na 
área de padaria e confeitaria, 
pedreiro polivalente, pintor 

de obras, mecânico de manu-
tenção de motocicletas, corte 
e costura sob medida, eletri-
cista instalador residência 
de baixa tensão, auxiliar de 
operações logísticas e tornei-
ro mecânico. Os interessados 
devem realizar as inscrições 
nos Centros de Referência de 
Assistência Social (CRAS), no 
Centro de Referência Espe-
cializados de Assistência So-
cial (CREAS) ou no Centro de 
Referência de Atendimento à 
Mulher (CRAM). É importan-
te devem levar documentos 
pessoais e comprovante de 
residência. “O SENAI preo-
cupa muito com o perfil pro-
fissional, escolhemos cursos 
para ambos os sexos e todos 
terão a parte prática. No Bra-
sil há muita necessidade da 
mão de obra oriundas dos 
cursos técnicos. Com certe-
za esses cursos proporcio-
narão um diferencial na vida 
de cada um”, disse a gerente 
de negócios do SENAI, Dalita 
Dutkievicz.

Festival Primavera de Negócios 
e Entretenimento 2019

O Festival Primavera de Ne-
gócios e Entretenimento 
acontecerá no período de 25 
a 28 de setembro, no Parque 
de Exposições Engenheiro 
Geraldo Rocha, em Barreiras. 
O evento conta com diversas 
opções para os visitantes, des-
de estandes com exposição 

de marcas, produtos e servi-
ços, palestras técnicas, pra-
ça de alimentação e espaço 
para apresentações musicais. 
Quem tiver interesse em par-
ticipar fique atento, os estan-
des já estão sendo comercia-
lizados. Mais informações no 
contato (77)3612-3796.

errata
Na edição 778 erramos quando publicamos a foto 
do ex-presidente da Câmara de Vereadores de Co-
tegipe, o senhor César Souza Silva, com o nome 
do atual presidente, o senhor Reginaldo Mota.

Na edição 777 o correto é a data "05 de março 
2019 a 05 de abril de 2019", conforme publicado 
na capa.
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Os 40 anos da Diocese de Bar-
reiras foram comemorados no 
mês de agosto com celebrações, 

exposição e homenagem em Sessão 
Solene na Câmara de Vereadores. A 
instituição foi criada em 26 de agosto 
de 1979, tendo como primeiro bispo, 
Dom Ricardo Weberberger, nomeado 
pelo Papa São João Paulo II.

Durante as quatro décadas de 
existência a Diocese contribui com o 
desenvolvimento do município e da 
região oeste, por meio de projetos so-
ciais e, ao atuar na função de evange-
lizar e unir a sociedade no caminho da 
paz e da fraternidade.

“As celebrações dos 40 anos da Dio-
cese constituem uma ocasião para 
continuarmos a redescobrir a nossa 
genuína vocação de Povo da Aliança, 
chamado para um renovado caminho 
de evangelização e maior vitalidade 
de nossas paróquias, pastorais, movi-
mentos associações, serviços e comu-
nidades, que estão sob o impulso dos 
leigos, sujeitos eclesiais e fermento 
de vida plena na sociedade tão mar-
cada por tantas injustiças”, disse o 
segundo e atual bispo da Diocese de 
Barreiras, Dom Josafá Menezes.

Na programação de comemoração 
da Diocese foi realizada uma exposição 
no Memorial Dom Ricardo, no Bairro 
Vila Dulce, com documentos históricos 
do primeiro bispo do município, Dom 
Ricardo Weberberger e, sobre os oito 
anos do segundo bispo Dom Josafá 
Menezes, os 100 anos da Diocese de 
Barra, a criação e construções das pa-
róquias, as suas pastorais e movimen-
tos, acervos históricos com imagens 
dos padroeiros e titulares e, outros ob-
jetos litúrgicos, artísticos e religiosos.

Além da sua composição religiosa 
na Diocese do oeste baiano - padres, 
diáconos, religiosas, seminaristas, 
leigos e leigas. As ordenações: dia-
conais, sacerdotais e episcopais dos 
últimos anos e, alguns eventos que 
marcaram a história da Diocese de 
Barreiras.

Nos dias 23 e 24 aconteceu o Tríduo 
de Oração nas Paróquias e Comunida-
des. Já o dia 25 de agosto foi o Dia da 
Festa, que reuniu centenas de cató-
licos na celebração de uma missa de 
Ação de Graças, presidida por Dom 
Walmor Oliveira de Azevedo, arcebis-
po de Belo Horizonte e presidente da 
Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil – CNBB, entre outras ações.

SESSÃO SOLENE
No plenário da Câmara de Vereado-

res de Barreiras, católicos das diver-
sas paróquias, autoridades, o bispo 
Dom Josafá e a vice-prefeita Karlúcia 
Macedo prestigiaram a realização da 
Sessão Solene proposta pelo verea-
dor Gilson Rodrigues e aprovada pela 
Casa. 

O presidente da Câmara Eurico 
Queiroz ressaltou sobre as quatro 
décadas de trabalho da Diocese. “É 
importante enfatizar a participação 
da Circunscrição Eclesiástica na pro-
moção de mudanças sociais positivas 
no município”, disse o presidente que 
ressaltou a contribuição do trabalho 
do bispo Dom Ricardo. “Presto minha 
homenagem a todos os religiosos 
deste imenso grupo pelos 40 anos e 
pelo trabalho episcopal, de todos que 
fizeram e fazem parte desta bonita e 
honrosa história. Reforço mais uma 
vez que esta Casa Legislativa está à 
disposição e pronta para contribuir 
com o que for necessário para o bem 
de todos”, finalizou o presidente.

O trabalho realizado pelo primeiro 
bispo de Barreiras, Dom Ricardo We-
berberger, durante mais de 30 anos 
em benefício de Barreiras e região, 
foi relembrado por todos com muito 
carinho e respeito durante a Sessão 
Especial. 

Também estiveram presentes e fa-
laram na tribuna sobre a Diocese, a 
diretora do Instituto Federal da Bahia 
– IFBA, Dicíola Baqueiro; o ex-prefeito 
da cidade de Luís Eduardo Magalhães, 
Humberto Santa Cruz; o diretor do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais do 
município de Cotegipe, Claudionor do 

Durante quatro décadas de existência a Diocese contribui com o desenvolvimento do município e da região oeste

Amaral e a historiadora Ignês Pitta. 

CRIAÇÃO
Com a criação da Diocese os 12 mu-

nicípios de responsabilidade do Bispo 
de Barra passaram a ser do Bispo de 
Barreiras. No início do trabalho eram 
apenas seis paróquias localizadas 
em Barreiras, Angical, Baianópolis, 
Cristópolis, Cotegipe e Santa Rita de 
Cássia. Atualmente são 24 paróquias, 
cerca de 460 igrejas e capelas, uma 
reitoria – Reitoria São Bento, um me-
morial – Memorial Dom Ricardo We-
berberger e um santuário – Santuário 
Diocesano do Senhor dos Aflitos, no 
povoado de Cantinho.

“A criação de uma nova Diocese 
acontece para que as populações da 
região possam ser melhor evangeliza-
das e o povo seja mais bem atendido 
nas suas necessidades religiosas e 
materiais”, ressaltou Dom Josafá.

OLHO: “A criação de uma nova Dio-
cese acontece para que as populações 
da região possam ser melhor evange-
lizadas e o povo seja mais bem aten-
dido nas suas necessidades religiosas 
e materiais”. Bispo da Diocese de Bar-
reiras, Dom  Josafá Menezes.

O número de religiosos envolvidos 
no trabalho de evangelização também 
aumentou. No início eram apenas seis 
padres e atualmente são 27, 27 frei-
ras, 21 diáconos e oito seminaristas.

Os trabalhos são inúmeros e aco-
lhem a população desde crianças a 
idosos, em suas pastorais – da Cate-
quese, de comunicação, da Criança, 
de Cultura, da Juventude, Carcerária, 
do Dízimo, da Educação, Familiar, Li-
túrgica, da Pessoa Idoso e Vocacional; 
em seus movimentos e associações 
– Renovação Carismática Católica, 
Apostolado da Oração, Legião de Ma-
ria, Terço dos Homens, Mãe rainha 
três Vezes admirável, Oficina de Ora-
ção e Vida, acampamento Juvenil, 
filhos e filhas da Misericórdia e En-
contro de Casais com Cristo e, obras 
sociais – Projeto Cata-Ventos, Abrigo 
dos Idosos, Albergue São José, Eugê-
nia Ravasco, entre outros.

Missa de Ação de Graças na Catedral São João Batista

Sessão Solene na Câmara de Vereadores de Barreiras Exposição no Memorial Dom Ricardo

edital

40 Anos da Diocese de Barreiras 
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Dois anos e oito meses se passa-
ram desde que o prefeito Gilson 
Nascimento assumiu o cargo 

de prefeito de Cristópolis, foram su-
ficientes para mudar a vida da popu-
lação e dar uma nova identidade ao 
município. 

Neste período a atual gestão cum-
pre o seu trabalho com ações que 
contribuem e transformam efetiva-
mente a qualidade de vida de seus 
munícipes, com prioridade em in-
vestimentos nas áreas de infraestru-
tura, educação, saúde, assistência 
social e qualificação para geração 
de emprego.

As mudanças que acontecem pro-
porcionam ao município de Cristópo-
lis, destaque no cenário estadual e 
em governança municipal. 

“Mas não é apenas devido às obras, 
ações e investimentos que esses qua-
se três anos ficarão marcados para 
sempre na história de Cristópolis. O 
respeito, o diálogo e o compromisso 
firmado com os servidores públicos, 
em todas as categorias, também são 
uma marca desta nova gestão, que 
incentiva e melhora o trabalho volta-
do à população e ao desenvolvimento 
da cidade”, afirmou o prefeito Gilson 
Nascimento.

SAÚDE 
Os investimentos no setor de saúde 

era um dos maiores desejos da popu-
lação. Nestes quase três anos já fo-
ram realizadas mais de 500 cirurgias 
eletivas, mais de 1000 consultas of-
talmológicas e também mais de 100 
cirurgias de catarata. 

O Hospital Municipal Antônio José 
de Araújo foi totalmente reformado 
e atualmente funciona com atendi-
mento médico 24 horas. Já o núcleo 
de Apoio à Saúde da Família (NASF) 
está em pleno funcionamento com 
uma equipe de trabalho composta 
por profissionais da área de psicolo-

gia, fisioterapia, nutrição, assistência 
social e educação física, que atuam 
na sede e em todos os povoados da 
zona rural do município. 

Com o trabalho realizado pela atual 
gestão a população conta com todas 
as cinco unidades das Estratégias de 
Saúde da Família funcionando com 
médicos e dentistas, além de exames 
laboratoriais, de mamografia, endos-
copia, Raio-X, acompanhamento das 

Gestantes do pré-natal até o parto e o 
Programa Saúde Mais Perto de Você, 
com atendimento na zona rural.

EDUCAÇÃO
A educação em Cristópolis avan-

çou e os resultados são melhores ín-
dices educacionais. De acordo com 
o último Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (IDEB) em 2017, 
no Ensino Fundamental I (1º ao 5º 

Ano) o município saiu da pontuação 
4.6 para 4.9. Já no Ensino Funda-
mental II (6º ao 9º ano) o município 
saiu de 3.2 em 2015 para 4.0 em 
2017. Para que a repercussão seja 
sempre crescente e de qualidade, o 
gestor Gilson Nascimento investiu 
na reforma de todas as escolas, na 
instalação de internet na sede e no 
campo, equipou as cantinas escola-
res com utensílios e equipamentos 

essenciais que faltavam como ge-
ladeira, liquidificador, etc. Além da 
parte pedagógica com os Programas 
de Acompanhamento de Aprendiza-
gem e a implantação dos Jogos Es-
colares de Cristópolis (JEC).

INFRAESTRUTURA
O processo de transformação de 

Cristópolis pode ser visto desde a 
limpeza do município à pavimen-
tação de suas ruas e localidades, 
construindo uma nova realidade para 
a satisfação dos moradores, que po-
dem aproveitar as praças reformadas, 
como a do Cantinho e muitas outras 
que tiveram a construção de pergola-
dos e banquinhos nos canteiros. 

Além das novas praças, como a da 
igreja católica que já está pronta e a 
da BR 242, ainda em construção. Ou-
tros investimentos importantes fo-
ram feitos por meio da secretaria de 
infraestrutura e proporcionaram me-
lhorias, como a recuperação de estra-
das e a manutenção e ampliação da 
rede elétrica, tanto em Cristópolis, 
quanto nas comunidades. 

Assim como serviços básicos como 
a instalação e manutenção da rede 
de água, em localidades carentes - 
uma delas Cabeceira do São João. 
Em algumas dessas comunidades a 
população sofreu mais de 20 anos 
sem água, um bem necessário à so-
brevivência humana.

Assistência Social- A preocupação 
da gestão é com o bem estar de to-
dos e para oferecer qualidade de vida 
os trabalhos com grupos de idosos, 
crianças, adolescentes e mulheres 
são realizados em Cristópolis e lo-
calidades, com disponibilidade de 
diversas atividades nos Centros de 
Referência de Assistência Social- 
atividades preventivas, fisioterapia 
exclusiva para o grupo de Idosos e 
atividades educativas e recreativas 
para crianças. Além de distribuição 
de cestas básicas para famílias ca-
rentes.

CRISTÓPOLIS

A prioridade são as áreas de infraestrutura, educação, saúde, 
assistência social e qualificação para geração de emprego

Uma gestão focada na 
melhoria da qualidade de vida

ASCOM/CRISTÓPOLIS

A Sala de Fisioterapia atende cerca de dez pacientes por semana

Pavimentação com calçamento da Avenida Padre Vieira

Inauguração da Sala de Fisioterapia

Água chegando nas comunidades: 
Cabeceira do São João
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A 
sexta Edição do ExpoSantana 
aconteceu no período de 31 de 
julho a 04 de agosto, no Parque 

de Exposições Manoel Cardoso Pe-
reira, com programações gratuitas 
nos eventos da Feira da Agricultura 
Familiar e na Feira de Inovação e 
Tecnologia para o Desenvolvimento 
Integrado.

De acordo com os organizadores, 
durante os cinco dias de exposição 
cerca de 10 mil pessoas passaram 
pelo local, onde foi montada uma 
grande estrutura para a realização 
das atividades técnicas com desta-
que para capacitação, atualização de 
pequenos e médios produtores, certi-
ficação de novos produtos, oportuni-
dade de negócios, além de lazer para 
as famílias de Santana. 

“A cada ano que a Exposantana é 
um sucesso nossa responsabilidade 
só aumenta, porque sempre quere-
mos agregar mais ao agronegócio da 
região, valorizar ainda mais os pe-
quenos produtores e trazer um maior 
número de visitantes. A exposição é 
um lugar de negócios, que dá visibili-
dade a região oeste”, disse o prefeito 
Marcos Cardoso.

Na programação também foi des-
taque a sessão itinerante da Câma-
ra de Vereadores, que aconteceu no 
Auditório da Praça de Governo im-
plantado dentro do Parque, para tra-
tar da pauta de votação e aprovação 
do Projeto nº 1054/ 2019 que alte-
rou a Lei nº 972/2012 – Organização 
e Estrutura do Executivo e dispõe 
sobre a criação da Secretaria Muni-
cipal do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos, sendo aprovado por unani-
midade pelos edis. 

A abertura oficial da ExpoSantana  
aconteceu no dia 02 de agosto, com 
a presença do público santanense 
e da região, expositores, empresá-
rios e representantes políticos  e de 
instituições, entres eles, o deputado 
estadual Antônio Henrique Júnior, 
o prefeito de Santa Maria da Vitória 
Renato Rodrigues, o prefeito de São 
Felix do Coribe Jutaí Ribeiro, o prefei-
to de Serra Dourada Milton Frota e o 
diretor regional do Sebrae de Barrei-
ras, Emerson Cardoso.                   

FEIRA DA
AGRICULTURA FAMILIAR
A ExpoSantana consolida-se a cada 

ano como espaço de criação de novas 
oportunidades de negócios. Nessa 
terceira edição da Feira da Agricultu-
ra Familiar, os produtores tiveram a 
oportunidade de participar de diver-
sas ações, que irão beneficiar a agro-
pecuária do município e da região. 

Uma delas foi o lançamento do 
Programa Municipal de Desenvol-
vimento da Bovinocultura de Leite, 
que prioriza o desenvolvimento sus-
tentável da atividade leiteira, com a 
ideia de aumentar a renda nas uni-
dades de produção familiar, promo-
ver bem-estar, melhoria na qualida-
de de vida e um ambiente produtivo 
com sustentabilidade.

“Entendemos que existem algu-
mas dificuldades para os pequenos 
produtores santanenses, como no 
caso da criação das bezerras, plane-
jamento forrageiro dentre outros e 
esse desafio é uma das nossas prio-
ridades, sem esquecer os outros. Va-
mos visitar os produtores para reali-
zar assistência técnica e prestar todo 
apoio necessário dentro do processo 
produtivo. Acreditamos no nosso pro-
dutor e essa iniciativa só vai estimu-
lar o potencial do povo santanense”, 
pontuou o zootecnista municipal, 
Welder Flores.

Outra importante ação para o de-
senvolvimento da agropecuária foi o 
lançamento dos produtos da agricul-
tura familiar com a certificação dos 
mesmos e anúncio de investimentos 
nos setores produtivos da região. “O 

apoio à agricultura familiar em nos-
so município é de fundamental im-
portância, porque a economia mais 
forte é predominada pelo agricultor 
familiar. Assim sendo, precisamos 
viabilizar certificá-los para que che-
guem até as casas de nossas famílias 
e para isso nosso município tem feito 
grande esforço”, ressaltou o prefeito.

O prefeito Marcos Cardoso anun-
ciou a realização da Feira de Animais 
de Santana, evento que acontece-
rá com edições mensais no Parque 
Manoel Cardoso Pereira no primei-
ro sábado de cada mês, com data já 
confirmada para iniciar no dia 5 de 
outubro/2019.

FEIRA DE INOVAÇÃO E 
TECNOLOGIA PARA O 
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO
As tecnologias sociais de baixo 

custo e de grande alcance social, 
desenvolvidos pelos estudantes da 
rede estadual de ensino de Santana 
foram destaque na III Feira de Inova-
ção e Tecnologia para o Desenvolvi-
mento Integrado.

Os 43 projetos apresentados pelos 
140 estudantes e professores foram 
criados nos Centros Educacionais e 
Territoriais de Educação Profissional 
(CEEPs e CETEPs) e nas unidades 
escolares que ofertam os cursos téc-
nicos de Informática, Agropecuária, 
Administração e outros. 

Um dos projetos em destaque foi 
o de “Montagem de drone quadrotor 
com planejamento de voo para geo-
processamento”, desenvolvido pela 
equipe do curso técnico em Informá-

tica, do CETEP Portal do Sertão, loca-
lizado em Feira de Santana.

“O drone é um equipamento de voo 
de grande versatilidade e criamos 
este protótipo devido à necessidade 
de muitos produtores rurais moni-
torarem suas propriedades e áreas 
de plantio através do geoprocessa-
mento. Com ele, é possível fazer um 
plano de voo e programar a captura 
das imagens a serem exibidas em um 
computador”, explicou o estudante 
Ruan Zorante Santos.

O prefeito Marcos Cardoso desta-
cou sobre o alcance social dos pro-
jetos apresentados pelos estudantes 
e o impacto da oferta destes cursos 
para o município e região. "A educa-
ção tem movido a nossa região. Tudo 
o que os estudantes têm produzido 
agora tem chamado atenção das em-
presas onde futuramente eles pos-
sam trabalhar e também do poder 
público. Tenho fé de que estamos 
olhando para os projetos e ideias de 
nossos futuros pesquisadores, pro-
fessores, técnicos, que vão gerar 
ainda mais riqueza para o oeste da 
Bahia", afirmou o prefeito.

O gerente de Negócios do Banco 
do Nordeste, João Ribeiro, também 
prestigiou os projetos dos estudan-
tes. “A educação de base passando 
pelos cursos técnicos é extremamen-
te importante para o desenvolvimen-
to de qualquer região. Hoje, quando 
existe a necessidade de fazer con-
tratações de funcionários no banco, 
ainda que não sejam através de con-
curso público, nós preferimos pes-
soas que passaram por um processo 
de ensino qualificado e que adquiri-
ram conhecimento em determinada 
área. Por isso, é indispensável que os 
jovens se preparem cada vez mais”, 
destacou Ribeiro.

Já o gerente regional do SEBRAE 
no Oeste da Bahia, Emerson Cardo-
so, falou da importância dos cursos 
técnicos ofertados pelo Estado nos 
diversos Territórios de Identidade. 
“Reconheço o trabalho que a rede 
estadual faz e nós ainda temos uma 
ponte com o trabalho que o SEBRAE 
realiza através do empreendedoris-
mo na escola. Então, quando se tem 
tecnologia e inovação de um lado 
com esses centros de pesquisa e en-
sino, associado ao empreendedoris-
mo, as pessoas podem utilizar esse 
conhecimento para ganhar dinheiro 
e, consequentemente, diminuir os 
altos índices de desemprego e desi-
gualdade social”, ressaltou.

A Feira é promovida pela Secreta-
ria da Educação do Estado em parce-
ria com a Prefeitura de Santana.

SANTANA

Agricultura familiar, tecnologia e sessão itinerante fizeram parte da programação

VI ExpoSantana uma 
marca do sucesso

A cada ano que 
a Exposantana é 
um sucesso nossa 
responsabilidade 
só aumenta, porque 
sempre queremos 
agregar mais ao 
agronegócio da 
região, valorizar 
ainda mais 
os pequenos 
produtores e trazer 
um maior número 
de visitantes”.
PREFEITO DE SANTANA,
MARCOS CARDOSO.

ASCOM/PREFEITURA DE SANTANA

CLAUDIONOR JR

PARCERIA – As boas notícias para os produtores foram 
anunciadas durante a ExpoSantana. Entre elas, o Programa Agro-
amigo, uma parceria da Prefeitura Municipal de Santana e o Ban-
co do Nordeste do Brasil - BNB, com a entrega da bolsa de crédito 
no valor de mais de R$ 300 mil, que serão investidos na agricultura 
familiar, no intuito de valorizar o pequeno produtor, facilitar a carta 
de crédito e evitar possíveis burocracias e taxas de juros. Marca-
ram presença o secretário municipal de Agricultura João Trajano 
e do gerente do BNB, João Ribeiro. Na ocasião foi apresentado 
o Programa FNE-SOL que prevê facilidades para produção de 
energia solar, dando continuidade ao processo de valorização do 
homem do campo e auxílio no contato de negociações com os 
bancos. Além do anúncio da possibilidade de abertura do Posto 
do Banco do Nordeste. 

Equipe do curso técnico em Informática - do CETEP Portal do Sertão
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Para comemorar o aniversário 
de Morpará, que completou 57 
anos no dia 16 de julho, o gover-

no municipal preparou uma extensa 
programação festiva que iniciou no 
mês de junho, com as quermesses 
nas diversas escolas, bairros e comu-
nidades rurais. 

Nos dias 29 e 30 de junho, a tra-
dicional Festa de São Pedro foi reali-
zada com as atrações Emílio Soares, 
Companhia Virtual, Thúlio Milioná-
rio, Baião de Dois, Sidney - O Caça-
dor Romântico, Adriano – O Safadi-
nho do Forró, Seu Maxixe e Gustavo 
Braga. A comemoração continuou no 
mês de julho, com o Forró da Melhor 
Idade, animado por Fernando Dogo.

“São 57 anos de emancipação 
política, um marco importante para 
Morpará, que merece ser comemo-
rado com todos que contribuem para 
o desenvolvimento de nosso municí-
pio”, disse o prefeito Lelei Barreto.

As atividades esportivas também 
tiveram destaque especial, com as 
maratonas e ciclismo nas categorias 
feminina e masculina, infantil, juve-
nil e adulto, jogos dos veteranos e 
campeonato de futsal.

Além de concurso de poesia, dan-
ças culturais e a escolha do Garoto e 
Garota Morparaensse. Finalizando o 
evento com os cantores mirins, gos-
pel, popular e juvenil.

A 2ª Cavalgada do Rancho Verde 
aconteceu no dia 20 e, percorreu as 
principais ruas e avenidas da cidade 
até o Porto, encerrando com uma 
grande festa, animada por Julyano 
Bayano, Rayane Martins e Gil no Co-
mando. 

Morpará comemora 57º anos de emancipação

“Inserimos a cavalgada oficial dos 
vaqueiros do Rancho Velho, no ca-
lendário municipal como atividade 
cultural. Uma grande festa com os 
vaqueiros que fazem parte de nossa 
história, em uma montaria nas ruas 
da cidade”, ressaltou o prefeito.

HISTÓRIA
Morpará foi descoberta em 1812, 

por um vaqueiro da Fazenda Picada 
que andava a procura de gado. En-
controu vários ranchos dos índios 
que pescavam às margens do Rio 
São Francisco, no local onde serviu 
muitos anos depois para ancoragem 
dos navios chamados vapor, ficando 
este local conhecido por todos como 
Porto do Vapor.

Morpará tem origem nas Fazendas 
Poço de Gado, Ema e Picadas. Seu 
primeiro nome foi dado pela aglo-
meração de pescadores, Rancho Ve-
lho, proveniente dos ranchos feitos 
e cobertos com palhas de carnaúba, 
produto natural e regional da região. 
Depois foi denominado de Morro do 
Paramirim por ser ali, o encontro dos 
Rios São Francisco e Paramirim.

Em 1891, o fazendeiro Antônio Bi-
tencourt Mariani, fez glebas e lotes 
para vender a quem interessasse. 
Foi aí que chegaram os primeiros 
negociadores para abrir os primeiros 
comércios, sendo pioneiro o Major 
Benedito Marcelino de Almeida, que 
teve a oportunidade de receber os 
militares quando vieram em busca 
dos revoltosos na década de 1914. 
O Major foi o grande defensor da or-
dem social das famílias morparaen-
ses da época.

Com a chegada de outros comer-
ciantes, especialmente os Brejeiros, 

Na programação, homenagem cívica, competições esportivas, eventos culturais e artísticos

que se instalaram e compravam pei-
xes, cera de carnaúba, peles e couro 
de vários animais. Estas mercadorias 
eram despachadas para Juazeiro da 
Bahia, Petrolina de Pernambuco e 
para o estado de Sergipe.

Com o desenvolvimento, Morpará 
recebeu os primeiros serviços públi-
cos, como a instalação de uma agên-
cia dos Correios e Telégrafos que 
também recebia correspondência 
de Brotas de Macaúbas e da Vila Jor-
dão, que vinham transportadas nas 
costas dos burros e eram enviadas 
para as cidades da Barra, Juazeiro e 
outras às margens do Rio São Fran-
cisco.

Morpará por ter o melhor porto, 
recebia as mercadorias dos municí-
pios vizinhos, em especial o fumo de 
corda, que era despachado para os 
estados do Piauí, Maranhão, Minas 
Gerais, Mato Grosso, Goiás e outros, 
através do vapor que consumia a le-

nha colhida nas margens do Rio São 
Francisco.

Em 16 de julho de 1962, o municí-
pio foi criado com parte do território 
do Distrito de Morpará, desmembra-
do de Brotas de Macaúbas, e com o 
território do Distrito de Quixaba des-
membrado de Oliveira dos Brejinhos, 
por força da Lei Estadual n° 1.722 e 
publicação no Diário Oficial do Esta-
do, em 25/07/1962, a Lei foi sancio-
nada pelo então governador, Coronel 
Juracy Montenegro de Magalhães, 
ficando o nome Morpará e garantin-
do a categoria municipal.

GESTÃO
Apesar da crise o município de 

Morpará vive um momento impor-
tante na sua história, com os avan-
ços alcançados pela atual gestão, 
que tem a frente o prefeito Sirley 
Barreto (Lelei), do PT.

Exercendo o seu terceiro manda-
to, sendo um deles como vereador, o 
prefeito atua diretamente para que a 
população seja atendida com servi-
ços de qualidade, que satisfaçam as 
necessidades e assim garanta uma 
melhor qualidade de vida dos mor-
paraenses. 

Lelei está implantando um mode-
lo de excelência na gestão pública, 
o que tem dado certo e garantido 
avaliação positiva da população. 
Segundo ele, o processo de moder-
nização na gestão municipal tem o 
objetivo de atender o cidadão de for-
ma mais ágil e eficaz, com foco em 
resultados. “É através dessa visão 
que avaliamos que em Morpará, o 
planejamento estratégico com uma 
versão simplificada, surte os efeitos 
esperados”, afirmou Lelei.

A cavalgada foi inserida no calendário municipal de atividades culturais

São 57 anos de 
emancipação 
política, um 
marco importante 
para Morpará, 
que merece ser 
comemorado 
com todos que 
contribuem para o 
desenvolvimento de 
nosso município”. 
PREFEITO DE MORPARÁ, 
LELEI BARRETO.
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Gazeta do Oeste - Qual a 
avaliação da sua contri-
buição no contexto de 

desenvolvimento econômico 
e social de Morpará?

Lelei Barreto: Avalio de 
forma positiva, temos con-
seguido inúmeros avanços 
principalmente no que diz 
respeito à economia local, 
buscado fazer parcerias com 
entidades de produção que 
incentivam a apicultura e 
piscicultura, segmentos que 
já nos deram espaço no mer-
cado. Temos potencial na 
agricultura familiar, que se 
destaca com os programas de 
aquisição de alimentos, que 
estão em evidência e sempre 
estivemos a frente contri-
buindo com o processo. Além 
de trabalharmos em parceria 
com instituições como o Se-
nar, para oferecer cursos pro-
fissionalizantes para nossos 
jovens e qualificarmos para o 
mercado de trabalho.

GO - Quais os avanços rela-
cionados à apicultura e pisci-
cultura?

LB - Com as parcerias das 
entidades de produção que 
incentivam a apicultura e 
piscicultura conseguimos 
desenvolver um trabalho 
de qualidade. Hoje somos 
o maior produtor de mel da 
região do Território do Velho 
Chico, comercializado atra-
vés da COOPAMESF, sediada 
em Ibotirama. Nosso projeto 
de piscicultura também tem 
ganhado espaço no mercado. 
Fomos contemplados com o 
edital do governo do Estado, 
através do Bahia Produtiva, a 

Prefeito de Morpará, Lelei 
Barreto, fala sobre a gestão

princípio com o sistema Bio-
flocos, uma metodologia bem 
sucedida no estado do Ceará 
e está sendo colocada para 
Morpará como projeto piloto. 
Algumas adequações estão 
sendo feitas, mas acredita-
mos que esse segmento tam-
bém venha se tornar referên-
cia. O peixe que é trabalhado 
é a Tilápia e tem ganhado es-
paço. Em Barreiras discute-se 
a possibilidade do Frango de 
Ouro instalar uma unidade de 
beneficiamento e aproveitar 
toda a clientela da empresa e 
absorver esses peixes produ-
zidos pelas associações. 

GO - O que tem sido feito 
para facilitar o escoamento 
de produtos?

LB - No cenário de desen-
volvimento para escoação de 
mercadorias conseguimos 
agora no 57° aniversário do 
município, concluir o primei-
ro trecho da BA 160. A pri-
meira etapa liga Morpará ao 
Distrito de Quixaba, são 31,9 
quilômetros praticamente 
conclusos, faltando apenas 
as sinalizações. O acesso do 
Distrito também foi pavimen-
tado e agora aguardamos 
a visita do governador para 
inaugurar esse trecho e ter-
mos dele a autorização para 
que o Estado possa licitar a 
segunda etapa da Ba 160, 
que ligará o Distrito de Quixa-
ba a BR 242. Essa é uma das 
obras mais esperadas pelos 
morparaenses, que nos colo-
ca no cenário do desenvolvi-
mento, interligando a BR 242. 
Nosso sonho é ligar Morpará 
a Angico, justamente para 
fazer uma ligação da região 
sudoeste com a região norte 

do Estado. A Bahia passará a 
ter uma estrada alternativa 
para quem sair de Guanambi 
e Bom Jesus da Lapa, sentido 
Juazeiro da Bahia e Pernam-
buco com acesso por Morpa-
rá, que será muito mais viável.

GO - Quais investimentos 
estão sendo feitos na área de 
Infraestrutura?

LB - Na área de infraestru-
tura estamos conseguindo 
dar andamento em diversas 
obras, como a entrada da ci-
dade e a pavimentação do 
bairro da Barragem. Só na 
Rua Junior Leite é um quilô-
metro de extensão com pavi-
mentação de paralelepípedo, 
fazendo as complementações 
da Avenida JK, Clemente Ma-
riani e Avenida da Ladeira 
Galdino Pereira de Souza, en-
tão são mais três complemen-
tações. Logo em breve, esta-
mos esperando a liberação do 
recurso da Caixa econômica, 
uma emenda do deputado 
Eduardo Lourenço, para pa-
vimentarmos o entorno da 
Praça da Bandeira, na Praça 
da Cidade – uma obra que 
está em andamento, é uma 
obra remanescente do gover-
no anterior que conseguimos 
sanar todas as pendências 
que existiam. Também esta-
mos terminando um posto de 
saúde no bairro da Barragem 
e uma UBS que está pron-
ta para inauguração. Temos 
um projeto para pavimentar 
o Povoado de Canabrava do 
Gomes, uma expectativa an-
tiga dos moradores daquela 
localidade. Não que eu tenha 
focado na pavimentação, mas 
foi o que nós tivemos condi-
ções de realizar.
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GO - Quais obras terão prio-
ridade futuramente?

LB - Retomaremos as obras 
de esgotamento sanitário, 
pois temos conversado com o 
governo do Estado para prio-
rizar essa demanda. Estamos 
discutindo a construção do 
Plano Municipal de Sanea-
mento Básico. A rede de abas-
tecimento de água também já 
foi renovada, o governo in-
vestiu em torno de 3 milhões 
e 800mil, todo o sistema de 
abastecimento da área urba-
na foi melhorado. Para fechar, 
falta o trabalho de drenagem 
e esgotamento que irão nos 
ajudar a preservar o nosso 
Velho Chico, que como você 
bem sabe precisa de cuidados 
especiais.

GO - Como é administrar 
um município que não tem 
recursos próprios? Como os 
repasses oficiais são adminis-
trados?

LB - É muito difícil governar 
um município com 2 mil qui-
lômetros de extensão territo-
rial. É extremamente imenso 
e tem muitas dificuldades. Te-
mos conseguido de certa for-
ma avançar, com a ajuda do 
Estado e em algumas obras 
que precisam de uma contra-
partida fazemos um esforço. 
As obras que são executadas 
com recursos próprios de cer-
ta forma são feitas com mui-
to sacrifício, mas o segredo 
da gestão é fazer economia, 
priorizar e zelar pela apli-
cação do dinheiro público. 
Quando você aplica recursos 
com responsabilidade mes-
mo sendo pouco da pra fazer 
algumas ações. Temos uma 
equipe eficiente, que colabo-

ra com a gestão. Tudo aquilo 
que temos conseguido por 
Morpará é fruto do trabalho 
coletivo. Esse é o segredo da 
gestão, gastar bem e ouvir a 
sociedade, para de certa for-
ma construir um plano muni-
cipal, um orçamento com par-
ticipação ativa da sociedade.

GO - Qual a maior dificulda-
de do prefeito de uma cidade 
pequena e sem receita?

LB - Pela receita ser curta 
você não consegue atender 
todas as expectativas, é  frus-
trante primeiramente para 
si mesmo. Tem que buscar 
alternativas, dividir responsa-
bilidades, contar com a cola-
boração da sociedade em to-
das as áreas. Por que quando 
envolve a sociedade, trabalha 
a conscientização para que as 
pessoas economizem água, 
ajudem no que diz respeito a 
limpeza pública, trabalhamos 
muito a conscientização e aos 
poucos vamos conseguindo 
sobressair. O governo sozinho 
não consegue chegar a lu-
gar nenhum, mas não é fácil 
governar um município com 
receita tão curta que dá pra 
cobrir, basicamente apenas 
as despesas básicas.

GO - Qual a expectativa 
para o final do mandato?

LB - Já desenvolvemos ali 
o levantamento plano altí-
metro, para fazermos a re-
vitalização da avenida São 
Francisco, nossa beira do rio. 
Pretendemos fazer arboriza-
ção e um espaço de recrea-
ção, de lazer, esportivo e dar 
sequência a esse projeto para 
tentar captar recursos e fazer 
investimentos. De certa for-
ma temos focado em obras de 

infraestrutura, pela carência 
que Morpará tem, você pode 
observar que o percentual é 
muito pequeno de ruas pa-
vimentadas, mas paralelo a 
isso quero trabalhar o esgo-
to sanitário, cuidar do meio 
ambiente, focar na educação 
- temos um desafio que é a re-
tomada da Creche do Pró-In-
fância, obra que remanesceu 
com problemas administra-
tivos da gestão passada. Sei 
que é o anseio das mães que 
a gente consiga uma respos-
ta. Essa obra iniciou no meu 
primeiro governo, ficou para a 
sucessora dar sequência, mas 
não conseguiu avançar. Esta-
mos trabalhando para zerar 
esse déficit de obras que ain-
da estão pendentes.

GO - O que você diria aos 
morparaenses que acreditam 
em seu trabalho?

LB - Parabenizo e agradeço 
a todos os morparaenses pela 
oportunidade de estar prefei-
to. Este é o meu terceiro man-
dato, sendo um de vereador. 
Estamos aqui para colaborar 
e nos esforçar o máximo para 
corresponder os anseios da 
população. Acreditamos que 
possamos contribuir mais, 
que temos mais um período 
pela frente. Sou muito grato 
pela confiança, principal-
mente por vir de uma família 
humilde e não ter uma traje-
tória política familiar. Come-
cei aos 20 anos em Morpará e 
muitas amizades e foram con-
quistadas. Serve de exemplo, 
que qualquer um de nós pode 
ocupar qualquer espaço, seja 
na esfera municipal, estadual 
ou federal. Só tenho gratidão.
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CORRENTINA

acom Correntina e Ascom GOVBA
Fotos: Alberto Coutinho – GOVBA

Durante a agenda do go-
vernador Rui Costa no 
município de Correntina 

(15), foram realizadas inaugu-
rações, ampliação de projetos 
de fortalecimento da Agricul-
tura Familiar e investimentos 
em infraestrutura.

Entre as inaugurações, a da 
ponte de concreto do Distrito 
de São Manoel, o Centro de 
Atenção Psicossocial – CAPS, 
dois postos de saúde, uma 
praça e a pavimentação de 
dois bairros. A ação teve con-
tou com a participação de de-
putados federais, estaduais, 
secretários de governo, pre-
feitos da região e lideranças 
políticas.

A agenda do governador da 
Bahia em Correntina também 
concedeu ao prefeito Nilson 
José Rodrigues (Maguila), a 
autorização para outras obras 
e investimentos. A nova pon-
te de São Miguel, construída 
com recursos do próprio mu-
nicípio ganhará a estrutura-
ção das cabeceiras e o trecho 

texto e fotos:
ascom Da PrefeItura De correntIna/Ba

Para comemorar os dois 
anos de atividade da Fei-
ra de Agricultura Fami-

liar de Correntina, a Prefeitura 
Municipal junto a Secretaria 
Municipal de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural rea-
lizou no final de julho, mais 
uma edição de sucesso com 
uma programação de pales-
tras, exposição de animais, 
estandes com máquinas agrí-
colas e distribuição de mudas 
de árvores nativas e frutíferas.

A feira dos pequenos produ-
tores rurais também contou 
com a apresentação de artis-
tas locais, da Quadrilha Gon-
zagão, do Programa Esporte 
e Lazer da Cidade (PELC) e 
muita animação de Di Paullo 
e Paulino, que fez a multidão 
cantar e dançar os sucessos 
da dupla.

De acordo com a Secreta-
ria Municipal de Agricultura 
e Desenvolvimento Rural, a 
Feirinha como é conhecida, 
foi inaugurada em 2017 e 
acontece toda quarta-feira, 
na Praça do Mercado Velho, 
no centro de Correntina. Du-
rante esse período a varieda-
de de produtos e a quantidade 
de agricultores cadastrados 
foram ampliadas. Atualmente 
são 330 feirantes e um fatura-
mento mensal de cerca de R$ 
400 mil.

Durante o seu mandato, o 

Correntina recebe a visita
do Governador Rui Costa

Correntina se destaca como modelo de Agricultura Familiar na Bahia

de asfalto que liga o distrito à 
BR 349, que será totalmente 
recuperado com o recapea-
mento asfáltico até a pista.

Além da elaboração do pro-
jeto para construção da ponte 
de concreto do Caruaru, que 
liga Santa Maria da Vitória e 
Correntina. De acordo com Rui 
Costa, para a realização dessa 
demanda os prefeitos dos dois 
municípios devem se respon-
sabilizar pelos projetos de en-
genharia. “A responsabilidade 
do projeto é deles dois (Magui-
la e Renatinho), que vão dividir 
o custo do projeto e me entre-
gar para a gente fazer a obra”, 

prefeito Nilson José Rodri-
gues (Maguila) tem se dedica-
do para desenvolver projetos 
de valorização do homem do 
campo, com a geração de em-
prego e renda nas comunida-
des rurais. “A Feira é apenas 
uma parte dos investimentos 
que estamos promovendo 
para melhorar a vida dos nos-
sos produtores rurais. A feira 
tem produtos de qualidade 
que estão transformando a 
vida dessas pessoas e levando 

afirmou o governador.
Rui Costa anunciou ainda, 

que até o mês de dezembro, 
São Manoel contará com a 
instalação de uma torre de 
celular, projeto do executivo 
estadual desenvolvido para 
levar sinal de telefonia móvel 
e internet para as comunida-
des rurais.

MAIS INVESTIMENTOS
O município de Correntina 

contará com investimentos da 
Secretaria de Desenvolvimen-
to Rural (SDR), o governador 
autorizou o convênio para a 
aquisição de dois tanques de 

mais saúde para a mesa das 
famílias correntinenses”, afir-
mou o prefeito.

O secretário estadual do 
Meio Ambiente, João Carlos 
Oliveira, participou da Feira 
e conversou com os feirantes. 
Surpreso com a diversidade da 
produção falou sobre a impor-
tância ao incentivo a Agricul-
tura familiar em Correntina. 
“Correntina desponta como 
cidade modelo para o Estado 
da Bahia na Agricultura Fami-

Inaugurações, ampliação de projetos e futuros investimentos foram anunciados

O evento proporciona geração de emprego e melhoria na vida dos agricultores

resfriamento de leite, além 
de um convênio no âmbito do 
Programa de Mecanização Ru-
ral, para preparação do solo e 
limpeza de aguadas. 

Através da Secretaria da 
Educação do Estado (SEC), 
Rui Costa assinou a ordem 
de serviço para manutenção 
do Colégio Estadual Duque 
de Caxias, com investimento 
de R$ 668 mil. O governador 
aproveitou a oportunidade 
para visitar a unidade e tam-
bém o Colégio Estadual de 
Correntina.

O prefeito Maguila assinou 
as autorizações para a cons-

liar. Saio daqui e vou dizer ao 
governador que é em Corren-
tina que está a grande trans-
formação, onde o povo dá o 
exemplo que precisa ser se-
guido por todos os municípios 
da Bahia”, frisou o secretário 
Oliveira. 

Já o diretor-presidente da 
Companhia de Desenvolvi-
mento e Ação Regional (CAR), 
Wilson Dias, também presen-
te na Feira, anunciou a cons-
trução de mais dois grandes 
investimentos no município 
que vão ampliar a produção 
rural - uma Unidade de Bene-
ficiamento de Leite na região 
de São Manoel e a implanta-
ção de Unidades de Produção 
Agroecológica em Correntina. 

“Estamos aqui para trazer 
mais investimentos e vamos 
ampliar o Programa Mais Leite 
para incluir mais produtores e 
garantir a produção de quei-
jos, manteiga, iogurte no mu-
nicípio, trazer uma unidade de 
beneficiamento de ovos, me-
lhorar a infraestrutura do aba-
tedouro de frangos e ajudar o 
prefeito Maguila no aumento 
da produção da agricultura 
familiar”, destacou o diretor-
-presidente.

Também estiveram presen-
tes lideranças políticas locais, 
o deputado estadual Fabrício 
Falcão e o deputado federal 
Daniel Almeida.

PRODUTORES DESTAQUES
A Secretaria de Agricultu-

trução da ponte de concreto 
com pista de rolamento no 
Bairro Itamarana, a 2ª etapa 
de revitalização da Orla do Rio 
Correntina e a ordem de servi-
ço para iniciar a construção da 
Unidade de Beneficiamento de 
Leite, o Laticínio de Correntina.

Agricultura- Para a agricul-
tura familiar foi autorizada as 
atividades de preparo do solo 
e limpeza de aguadas que vão 
beneficiar 415 agricultores. 
O prefeito Maguila recebeu 
três kits de irrigação de cinco 
mil metros quadrados, duas 
máquinas forrageiras com re-
boque e 100 novas barracas 

ra e Desenvolvimento Rural 
prestou uma homenagem aos 
feirantes destaques do ano. 
Por meio de votação popular, 
cinco categorias foram esco-
lhidas pelos correntinenses. 
Entre elas, as barracas de 
melhor atendimento, melhor 
qualidade, mais variedades de 
produtos, melhor comida típi-
ca e Agricultora Nota 10. 

A Secretaria também reco-
nheceu os relevantes servi-
ços prestados pelos colabo-
radores da Feira - o locutor 
Raimundo Barata, o músico 
Ivanildo dos Teclados, o ser-
viço de sonorização de Ma-
grão do Som e o eletricista 
Gutemberg.

A Agricultora Nota 10 da 
Fazenda Pedra Branca ficou 
emocionada com a homena-
gem. “Produzir dá certo! Hoje 
meu salário vem de uma área 
de meio hectare. Com meu 
trabalho e do meu esposo 
José Ferreira, temos condição 
de manter minha vida com 
dignidade e até ajudar meus 
filhos, que estão em estudan-
do em Goiânia”, falou a produ-
tora rural, Élia Sodré.

EMPRESAS PARCEIRAS
As empresas parceiras de 

Correntina foram reconhe-
cidas pelo apoio dado aos 
projetos municipais de for-
talecimento da Agricultura 
Familiar. Destaque para as 
agrícolas XingúAgri e J&H Se-

para comercialização de pro-
dutos e informou que vai dis-
ponibilizar mais barracas para 
atender todos os feirantes, da 
Feira da Agricultura Familiar. 
“Queremos ajudar o homem 
e a mulher do campo a viver 
da sua propriedade. Vamos 
trabalhar na nossa terra, nós 
somos capazes de produzir e 
de gerar emprego e renda”, 
disse o prefeito Maguila que 
agradeceu ao governador 
pela parceria. “O trabalho em 
conjunto está transformando 
Correntina, levando mais de-
senvolvimento para o campo e 
realizando importantes obras 
de infraestrutura no municí-
pio”, concluiu.

Segurança- Na área de se-
gurança pública foram entre-
gues 16 viaturas da Polícia 
Militar para atender os mu-
nicípios de Correntina, Bom 
Jesus da Lapa, Brejolândia, 
Canápolis, Catolândia, Cori-
be, Cocos, Feira da Mata, Ibo-
tirama, Santana, São Desidé-
rio, São Félix do Coribe, Serra 
Dourada, Serra do Ramalho, 
Sítio do Mato e Tabocas do 
Brejo Velho.

mentes. 
As fazendas são parceiras 

da Central de Abastecimento 
da Agricultura Familiar. Toda 
semana, um caminhão com 
produtos da Agricultura Fa-
miliar é entregue para as fa-
zendas, com faturamento que 
varia de R$ 10 a 12 mil por se-
mana, o que totaliza um mo-
vimento financeiro de quase 
R$ 50 mil por mês, valor que 
passa pela central e vai direto 
para os pequenos produtores.

A Associação Baiana de 
Produtores de Algodão –Aba-
pa, também recebeu uma  ho-
menagem pela doação de kits 
para o Programa Mais Leite e 
pelo apoio às ações da Secre-
taria de Meio Ambiente. A par-
ceria tem contribuição com a 
doação de mudas, apoio téc-
nico e recuperação de nas-
centes no município, além do 
curso de Formação de Condu-
tores de Máquinas Agrícolas, 
realizado pela Abapa em par-
ceria com a Prefeitura.

NOVOS INVESTIMENTOS
O prefeito Maguila assinou 

novas ordens de serviços e 
autorizou a realização de lici-
tações de mais obras no mu-
nicípio. Ao todo, já existem 20 
grandes obras em andamento 
e as novas autorizações trans-
formam Correntina numa 
cidade em pleno desenvolvi-
mento, com obras importan-
tes na cidade e na zona rural.

Futuros investimentos foram anunciados durante a visita
Estiveram presentes deputados federais, estaduais, secretários 
de governo, prefeitos da região e lideranças políticas
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A obra orçada em mais de R$ 1 milhão foi entregue pela prefeita Fernanda Sá Teles

WANDERLEY

Jayme moDesto

A 
cerimônia oficial de inaugu-
ração do Mercado Municipal 
Juthay Magalhães foi realizada 

pela prefeita Fernanda Sá Teles, no 
dia 27 de julho, em Wanderley.

O empenho da gestora e o apoio do 
deputado federal Arthur Maia, foram 
fundamentais na busca de recursos 
em outras esferas governamentais, 
para a execução da reforma e am-
pliação do Mercado Municipal. O 
resultado foi uma ação via Emenda 
Parlamentar no valor de mais de R$ 
1 milhão, através da SUDENE.

A execução da obra foi realizada 
pela empresa Lokplan Comércio e 
Serviços LTDA, com coordenação da 
Secretaria Municipal de Adminis-
tração em parceria com a Secretaria 
Municipal de Infraestrutura.

“Estou muito feliz e agradecida 
ao deputado Arthur Maia pela gran-
de parceria com nosso município. 
O governo “Construindo uma Nova 
História” não se cansará de buscar 
grandes benefícios para Wanderley”, 
afirmou a prefeita Fernanda Sá Teles.

O Mercado Municipal foi constru-
ído em 1970 e tombado como patri-
mônio histórico de Wanderley. O sím-
bolo da economia do município ficou 
mais de 40 anos, passando apenas 
por alguns reparos, o que contribuiu 
para a degradação do seu estado de 
conservação. 

A população recebeu o mercado 
totalmente reformado e mais mo-
derno, após a revitalização da área 
externa, construção de rampas, re-
forma completa dos banheiros com 
acessibilidade, ampliação de alguns 
espaços, novo piso, forro, sistema 
elétrico e hidráulico, além da cober-
tura total do vão central. 

“Estou muito feliz em ver o cartão 
postal da nossa cidade restaurado”, 
comemorou a empresária Zenaide 
Oliveira.

A prefeita Fernanda Sá teles exter-
nou sua alegria em ter viabilizado a 
reforma deste tão importante equi-
pamento público, que faz parte do 
patrimônio histórico do município. 
“A reabertura do mercado contribui 
para a geração de emprego e renda 
e, possibilita o estabelecimento de 
novos negócios no município”, disse 
a prefeita.

 “Fico feliz em poder vivenciar jun-
to com o povo, a concretização de 
um sonho dos moradores da sede e 
da zona rural de Wanderley que vão 
usufruir um bem público e através 
dele, retirar seu sustento, em um 
ambiente higienizado, acessível e 
adequado para a comercialização 
de seus produtos. Essa era uma obra 
que todos nós wanderleenses sonhá-
vamos e hoje estamos aqui realizan-
do esse sonho, o mercado municipal 
totalmente reformado”, concluiu. 

Na solenidade de inauguração, es-
tiveram presentes o deputado fede-
ral Arthur Maia, o deputado estadual 
Antônio Henrique Júnior, a prefeita 
de Cotegipe Márcia Sá Teles, o pre-
feito de Catolândia Gilvan Pimentel 
e diversas lideranças comunitárias e 
políticas do município de Wanderley 
e da região oeste.

No sábado (27), a grande festa 
preparada para comemorar a rea-
bertura do Mercado Municipal Ju-
thay Magalhães foi animada com 
a participação das atrações Banda 
100 Parea, Marquinhos Bahia e Ste-
fane Sabel, reunindo milhares de 
pessoas. No domingo (28), foi a vez 
de Laércio e Cristiano, Liz Sandra e 
os Tops da Night.

Mercado Municipal de Wanderley 
é oficialmente inaugurado
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BARREIRAS 

Mesa Diretora, Eurico Queiroz, con-
trolará o tempo de uso da palavra via 
cronômetro disponível no Painel de 
Votação.

Para votar por meio do sistema 
digital o parlamentar utilizará o ta-
blet, com uma senha pessoal, que 
será cadastrada no banco de dados. 
O sistema de votação eletrônico já é 
utilizado por algumas câmaras mu-
nicipais e visa dar mais modernidade 
aos trabalhos da Casa.

De acordo com o diretor da TV Câ-
mara Georg Medeiros, o sistema está 
sendo implantado e haverá treina-
mento antes de iniciar o entrar em 
operação. “Após implantação com-
pleta do sistema haverá reuniões e 
treinamentos com os vereadores e 
servidores, para que todos estejam 
aptos a utilizá-lo, para termos mais 
segurança e funcionalidade do novo 
sistema”, disse Medeiros.

GESTÃO
O presidente Eurico Queiroz nes-

tes sete meses a frente do legisla-
tivo imprimiu um ritmo de trabalho 
com muita firmeza e credibilidade, 

sanitários masculinos e femininos. 
Já a Escola Municipal Miguel Perei-

ra Gomes atualmente atende 147 alu-
nos nos turnos matutino e vespertino. 
Em junho de 2018, o prefeito Zito 
Barbosa concluiu a reforma e entre-
gou a unidade totalmente requalifi-
cada à comunidade do Tatu. A obra da 
quadra poliesportiva será retomada 
por meio do Fundo Nacional de De-

tornando o legislativo mais seguro, 
democrático e sempre aberto ao di-
álogo. Ao mesmo tempo, com pulso 
firme nas decisões e foco no traba-
lho de uma gestão de unidade.

senvolvimento da Educação (FNDE), 
e terá uma área total de 980.40m², 
com estrutura metálica e cobertura, 
pisos, revestimentos, arquibancadas, 
equipamentos esportivos, vestiários, 
sanitários masculinos e femininos.

“Estamos dando continuidade a 
todas as obras que encontramos pa-
ralisadas em nosso município, porque 
temos responsabilidade e zelo com 

“Como gestor desse parlamen-
to procurei trabalhar em unidade, 
até com os meus adversários. Nós 
só crescemos e alcançamos as nos-
sas metas quando trabalhamos em 

o dinheiro público. Nós entendemos 
a importância que tem esse equipa-
mento para a prática do esporte, au-
las de educação física e tantos outros 
eventos culturais. É por priorizar a 
educação que estamos construindo 
cinco novas creches no município, 
três grandes escolas e requalificando 
as últimas cinco que ainda precisa-
vam de reformas” afirmou o prefeito 

união, principalmente com o execu-
tivo municipal” pontou Queiroz que 
destacou ainda, sobre a contribuição 
dos demais vereadores e dos servido-
res da Câmara.

“O esforço conjunto tem resultado 
em grandes benefícios para a po-
pulação barreirense. É muito bom 
quando nós trabalhamos com uma 
variedade de ideias sempre prezando 
a ética e a transparência”, concluiu.

Sobre a implantação do painel ele-
trônico, o presidente Eurico Queiroz 
afirma que a ação faz parte do pro-
cesso de modernização do Legislati-
vo barreirense. “Por se tratar da Câ-
mara de Vereadores mais importante 
do oeste da Bahia, na minha gestão 
vamos implantar métodos que facili-
tem a realização do trabalho dos ve-
readores, para que possam ser feito 
com mais segurança e transparência 
em prol do bem da população”, disse 
o presidente.

Zito Barbosa.
O gestor destacou que além da 

retomada da construção da quadra 
poliesportiva anexa a Escola Munici-
pal Miguel Pereira, mais duas outras 
serão retomadas, somando as 14 qua-
dras que a Prefeitura está construin-
do com recursos próprios e em breve, 
o município contará com o total de 17 
novas quadras poliesportivas.

Jayme moDesto

Após 20 dias de recesso parla-
mentar no mês de julho, os ve-
readores da Câmara Municipal 

de Barreiras retornaram ao trabalho 
legislativo no dia 6 de agosto, com a 
presença de 14 dos 19 parlamentares 
que compõem o legislativo municipal.

Sob o comando do presidente da 
casa Eurico Queiroz, foi realizada a 
primeira sessão do mês com a pre-
sença da população no plenário. Na 
retomada dos trabalhos, tanto os 
vereadores quanto o público foram 
surpreendidos com algumas mudan-
ças no plenário, a instalação do novo 
Painel Eletrônico de Votação.

O novo Painel Eletrônico faz parte 
do projeto de modernização do legis-
lativo implantado pelo presidente da 
Câmara, desde sua posse no dia pri-
meiro de janeiro de 2019.

Composto por dois painéis nas 
laterais do plenário e 19 terminais 
de votação, o sistema integrado a 
módulos eletrônicos (tablet’s) irá 
auxiliar na organização das Sessões 
Plenárias, agilizar o controle de 
discussões e votações de matérias 
e coordenação do andamento dos 
trabalhos, o que resultará em mais 
eficiência nas reuniões e maior se-
gurança aos parlamentares.

Além disso, o novo sistema ele-
trônico de votação mostra o nome e 
partido do vereador, a quantidade de 
edis presentes e ausentes, os totais 
de votos a favor e contra, assim como 
as abstenções, caso as tenha.

Com o tablet os vereadores tam-
bém poderão visualizar todos os ex-
pedientes com justificativas e pare-
ceres, a ordem do dia e fazer pedidos 
de uso da palavra. O presidente da 

com Informações
DA ASCOM/PREFEITURA BARREIRAS

Entendendo a importância da 
prática esportiva no ambiente 
escolar, o prefeito Zito Barbosa, 

assinou as ordens de serviços para a 
construção da Quadra Poliesportiva 
anexada ao Centro Educacional Tarci-
lo Vieira de Melo, no bairro São Pedro 
e na Escola Miguel Pereira Gomes, no 
Povoado do Tatu.

O Centro Educacional Tarcilo Vieira 
de Melo atende cerca de 865 alunos 
do ensino fundamental II, nos turnos 
matutino e vespertino. A quadra Po-
liesportiva anexada à unidade escolar 
faz parte do Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação (FNDE), 
por meio do Projeto Educa Barreiras 
do município. A obra está sendo re-
tomada em uma área de 980.40m², 
com estrutura metálica toda coberta, 
pisos, revestimentos, arquibancadas, 
equipamentos esportivos, vestiários, 

Algumas mudanças foram realizadas e apresentadas aos vereadores

As quadras serão construídas no Povoado do Tatu e no bairro São Pedro

Legislativo Barreirense retoma 
os trabalhos após recesso 

Prefeito autoriza construção de quadras poliesportivas

Câmara de Vereadores de Barreiras

O dispositivo irá 
modernizar a câmara 
de vereadores.

Presidente da Câmara de Vereadores de Barreiras, Eurico Queiroz

Visita a escola do Povoado do Tatu Assinatura da ordem de serviço no Centro Educacional Tarcilo Vieira de Melo
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CRISTÓPOLIS

m.sIlvestre

Acompanhado do deputado fe-
deral Arthur Maia e cercado por 
uma multidão no povoado de 

Água Doce, o presidente da Câmara 
de Vereadores de Cristópolis, Edinal-
do Araujo, inaugurou no dia 26 de 
julho, a pavimentação em paralelepí-
pedo nas Ruas do Açúcar, Rua Caroba 
e Praça Paroquial, uma importante 
obra para os moradores da comuni-
dade de Água Doce no município de 
Cristópolis.

A obra foi realizada com recursos 
de uma emenda parlamentar do de-
putado Arthur Maia, via CODEVASF 
e executada pela Empresa Relevo 
Construções.

O investimento foi da ordem de 
R$ 400.000,00, e foram pavimenta-
dos 3.894,67 metros quadrados com 
meio fio, graças ao esforço do vere-
ador e presidente da Câmara Edinal-
do Araújo e do ex-vereador Getúlio 
2000, autores da reivindicação.

Seguindo sua linha de trabalho no 
comando do legislativo municipal, o 
presidente da Câmara Edinaldo Araú-
jo afirmou que no dia 12 de outubro 
de 2019, haverá outro grande movi-
mento no povoado de Boa Vista, com 
a inauguração de mais 2.900 metros 
quadrados de pavimentação em pa-
ralelepípedo, obra já em conclusão 
orçada em R$ 350.000,00, recursos 
também canalizados pelo deputado 
Arthur Maia, através de emenda des-
tinada ao município de Cristópolis.

O deputado Antônio Henrique Jú-
nior também marcou presença no 
evento e em seu pronunciamento, 
teceu elogios ao trabalho do presi-
dente da Câmara Edinaldo Araújo, 
principalmente a atenção que tem 
dado as comunidades da zona rural 

Grande festa marca a inauguração do 
calçamento no povoado de Água Doce

do município.
O ex-vereador Getúlio 2000, um 

dos corresponsáveis pela execução 
das obras, agradeceu a participação 
de todos os envolvidos e destacou o 
orgulho em participar da inaugura-

ção de um benefício tão necessário, 
tendo em vista a melhoria da quali-
dade de vida dos moradores. Para 
Getúlio 2000, apesar do momento 
de crise vivenciado em todo o país, 
a Câmara de Vereadores cumpre o 

seu papel fazendo um trabalho que 
ultrapassa os limites das atividades 
parlamentares.

O deputado Arthur Maia, autor da 
emenda que beneficiou a localidade 
de Água Doce, enalteceu as ações 

do Legislativo de Cristópolis, em es-
pecial sobre a forma como a mesa 
diretora conduz os trabalhos, na pes-
soa do presidente Edinaldo Araújo. 
“Edinaldo é um presidente atuante 
e competente que se preocupa com 
as questões do município e do seu 
povo”, afirmou o deputado.

Em seu pronunciamento, o presi-
dente do legislativo Edinaldo Araújo 
falou sobre a obra de pavimentação 
para os moradores, tendo em vista 
que além de trazer melhora na qua-
lidade de vida das pessoas, também 
proporciona acessibilidade. “O que 
está acontecendo aqui hoje, é a 
confirmação do nosso compromisso 
com o povo de Cristópolis. Fico feliz 
em entregar esta obra que é fruto de 
uma parceria com o deputado Arthur 
Maia, nosso representante na câma-
ra federal”, expressou o presidente 
que agradeceu ao deputado.

Araújo finalizou seu pronuncia-
mento agradecendo aos vereadores 
e servidores do Legislativo que se 
empenham diariamente para prestar 
atendimento digno e humanizado às 
pessoas que procuram a Câmara para 
a solução de seus problemas.

Marcaram presença no evento 
além dos deputados, Os vereadores 
de Cristópolis,  Moisés 2000, José 
Filho e Marcos Eduardo, também 
estiveram presentes o ex-prefeito de 
Cristópolis Antônio Xavier, o ex-pre-
feito de Cotegipe Marcelo Mariane, 
o vice-prefeito de Baianópolis Welber 
Febrônio, Dr. Reginaldo, Cezinha da 
Saúde, Romário da Boa Vista, Galego 
do Cantinho, Dr. Charles, Volmir da 
GP, o médico Dr. Geraldo, o empre-
sário Ari do Rei do Cupim, Eduardo 
Batista, o vereador de Barreiras Vivi 
Barbosa e o vereador de Cotegipe Ri-
cardo.

A obra foi realizada com recursos de uma emenda parlamentar do deputado Arthur Maia

O deputado Arthur Maia é o autor da emenda que beneficiou a localidade de Água Doce
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SÃO DESIDÉRIO

com Informações ascom/sD 

A 
programação do 3º São 
Desidério Fest foi divul-
gada esse mês pelo pre-

feito Zé Carlos em suas redes 
sociais. O evento será reali-
zado de 19 a 21 de setembro, 
com organização da Prefeitura 
de São Desidério por meio da 
Secretaria Municipal de Cultu-
ra, Esporte e Lazer (SECULT).

A festa é uma das mais es-
peradas na região oeste por 
ter uma grade de atrações de 
renome nacional e pela qua-
lidade da estrutura montada 
no Coliseu da Paz, para rece-
ber os moradores do municí-
pio e visitantes.

Na sexta-feira (20) estão 
programados os shows com 
Elvis Ellan e Léo Santana. No 
sábado (21), se apresentam 
Toinho e Cia, Banda Saia Ro-
dada e, Pipo e Rafa Marques. 
Haverá apresentação de atra-
ções locais na abertura e tér-
mino dos shows principais, 
com previsão para iniciar às 
21 horas. Nos dois dias a en-

trada para os shows será gra-
tuita. 

Os tradicionais festejos 
religiosos da Padroeira do 
município, Nossa Senhora 
Aparecida e do Divino Espíri-
to Santo também serão cele-
brados. No dia 19 - a Festa da 
Padroeira acontecerá com o 
show religioso na Praça Abe-
lardo Alencar com a cantora 
Eliana Ribeiro.

“Esse é um grande evento 
do nosso município, seja na 
estrutura, nas atrações esco-
lhidas além de ser uma festa 
gratuita para a população. 
Todos da organização estão 
empenhados para que este 
evento mais uma vez seja re-
alizado com sucesso”, desta-
cou o prefeito Zé Carlos.

A prefeitura manterá a 
parceria com as Polícias Mi-
litar, Civil, CIPE Cerrado, Ro-
doviária Federal, Rodoviária 
Estadual, além do Corpo de 
Bombeiros para garantir a se-
gurança dos foliões, tanto nas 
estradas da cidade quanto no 
circuito da festa.

3° São Desidério Fest 
A festa acontece de 19 a 21 de setembro no Coliseu da Paz

A festa atrai público de toda a região oeste

ASCOM/SÃO DESIDÉRIO


