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TV Câmara completa quatro
anos de atuação em Barreiras

Desde 2015 o veículo de comunicação apresenta aos munícipes uma programação em sinal
aberto e com qualidade digital PÁGINA 07
TÍTULO CÂMARA

TCU MUQUÉM
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CÂMARA DE BARREIRAS ENCERRA O ANO
COM HOMENAGEM A PERSONALIDADES

PREFEITO DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO
TEM CONTAS DE 2018 APROVADAS PELO TCM

PROGRAMA

ENCONTRO MARCADO

Todos os dias às 12h pela TV Câmara de Barreiras
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Jayme Modesto
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BISPO DOM JOSAFÁ MENEZES SE DESPEDE
DA COMUNIDADE DO OESTE
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Diretoaoassunto
EDITORIAL

JAYME
MODESTO

MUDANÇAS NAS REGRAS
OBJETIVAM IGUALDADE
ENTRE CONCORRENTES
O ATUAL CENÁRIO político
sinaliza que em 2020 tudo
será diferente nas eleições
municipais, principalmente para o cargo de vereador.
Com o descrédito do eleitorado na maioria dos políticos,
somado a decepção causada
aos eleitores por boa parte dos deputados federais e
senadores, que diariamente
aparecem nos noticiários
envolvidos em escabrosos esquemas de corrupção no jogo
sujo da política nacional.
Pela primeira vez na história vai ser muito difícil reunir
multidões em praça pública.
Os comícios certamente darão lugar as já conhecidas
caminhadas, com discursos
rápidos e pontuais, reuniões
e debates transmitidos viam
redes sociais.
Outro fator importante
nesse novo cenário político
é a mini reforma eleitoral de
2017, que alterou a Lei das
Eleições e o Código Eleitoral.
As mudanças aconteceram
com o objetivo de garantir
mais lisura ao processo eleitoral e uma disputa mais justa e igualitária entre os concorrentes.
Também com o fim das
coligações, a partir das eleições de 2020, os partidos
políticos não poderão mais
fazer as coligações partidárias na eleição proporcional,
ou seja, para vereador, isso
no plano municipal.
Os partidos só poderão se
coligar na eleição majoritária, para prefeito, devendo
concorrer isoladamente nas
eleições proporcionais para
vereador.
Nas eleições anteriores os

votos de todos os candidatos e legendas da coligação
eram somados conjuntamente. De modo que eram as
coligações e não os partidos
individualmente, que conquistavam vagas nos legislativos.
Com o novo texto da mini
reforma eleitoral, os partidos
não mais poderão se coligar
em eleições proporcionais,
porém o sistema proporcional não deixará de existir, os
partidos concorrerão em chapas separadas, sem alianças,
contando apenas com seus
próprios votos para alcançar
o coeficiente eleitoral.
Outra mudança significativa reside no tempo de domicilio eleitoral. Em 2020 o
tempo de domicilio eleitoral
diminuiu para seis meses.
Anteriormente era estabelecido o prazo de um ano.
É considerado domicilio
eleitoral o lugar da residência ou moradia, lugar em que
o eleitor possua algum vínculo específico, que poderá
ser familiar, econômico, social ou político.
Já no contexto econômico as perspectivas para 2020
são as melhores. Melhoria
da economia e da qualidade
de vida da população, o que
já pontua como bom, poderá
ficar ainda melhor até o fim
do próximo ano.
Essas projeções se sustentam na aposta de uma
melhora econômica generalizada, principalmente agora
com a aprovação da reforma
da Previdência, da elaboração de reformas política e tributária, além de um cenário
de privatizações.
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NOTAs
UNIFASB e SOMEB assinam
contrato para a construção
do Hospital Universitário,
em Barreiras
Barreiras e região Oeste
da Bahia serão beneficiadas,
em breve com um moderno
e avançado centro de saúde
que prevê um investimento
na ordem de R$ 40 milhões e
a geração de 800 empregos
diretos. A continuidade das
obras do Hospital Universitário São Francisco de Barreiras, iniciadas em 2002,
será retomada em parceria
entre o Centro Universitário São Francisco de Barreiras (UNIFASB) por meio do
Instituto Avançado de Ensino Superior de Barreiras
(IAESB) e a Sociedade Médica de Barreiras (SOMEB).
A assinatura do contrato de
parceria foi celebrada no dia
24 de setembro. A parceria

prevê um investimento, nesta etapa de R$ 32 milhões
e a construção de uma área
de 10 mil/m² de área com
estrutura para abrigar entre
60 a 70 leitos públicos e 34
destinados ao setor privado
e convênios. O espaço contará, ainda, com cinco centros
cirúrgicos, sala de obstétrica
e uma UTI com dez leitos. O
Hospital será um local de
práticas para os alunos de
todos os cursos da área da
saúde e deve chegar totalizar um investimento final de
R$ 40 milhões, recursos previstos pelo IAESB, responsável pelo aporte da soma
restante.
FONTE: ARATICUM COMUNICAÇÃO
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TALÃO 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 Fazenda Rancho do Imbaré, s/nº, Zona
Rural, Município de São Felix do Coribe, Bahia, CEP
47.665-000, com inscrição de produtor nº 09.395.716PR 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 denominada Fazenda Rancho do Imbaré,
localizada na Fazenda Rancho do Imbaré, s/nº, Zona
Rural, Município de São Felix do Coribe, Bahia, CEP
47.665-000, com inscrição de produtor nº 09.395.716PR 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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Associação de Pastores
Evangélicos do Oeste Baiano
torna-se utilidade pública
A votação do projeto de Lei
nº 055/2019, de 05 de junho
de 2019, tornou de Utilidade Pública a Associação
de Pastores Evangélicos do
Oeste Baiano - APEOB. De
autoria do vereador Marcos
Reis, a proposta foi aprovada por unanimidade, na
sessão ordinária do dia 03
de dezembro, realizada pela
Câmara de Vereadores de
Barreiras com a presença de
vários pastores. Com o Título de Utilidade Pública, a
Associação de Pastores está
apta para receber recursos
oriundos do Poder Executivo Municipal e de empresas
privadas. Assim, terá con-

dições de ampliar o trabalho social que desenvolve
há 22 anos em Barreiras e
também aumentar o número de Ministérios filiados no
Oeste Baiano. A APEOB foi
fundada no mês de agosto
de 1997 com a finalidade
de promover a integração
dos pastores e das igrejas
da região, cooperar com os
associados nas atividades
de caráter social, religioso
e esportivo, e quando solicitada, defender os interesses
do povo evangélico perante
a sociedade e autoridades
constituídas. Atualmente,
22 Ministérios são filiados à
APEOB.

Brasil 2020: Na
cabeceira da pista
prontos para decolar
“O cenário é super otimista para o Brasil em
2020 e reforçamos a mensagem: estamos
em um processo transformacional no nosso
país”. Karel Luketic

JAYME MODESTO
À nossa frente, o horizonte está limpo e aberto.
Os preparos necessários já
foram feitos e agora estamos na cabeceira da pista,
prontos para decolar. Esse é
o Brasil de 2020.
O rastro da crise econômica começa, enfim, a ficar
para trás. O ano de 2019 foi
de transformação e acreditamos que 2020 será exponencial.
Pela primeira vez vivemos
um ciclo de baixa sustentável da taxa de juros no Brasil. A nossa perspectiva é de
que isso não só se mante-

nha, mas surpreenda positivamente e impulsione a economia, que deve finalmente
crescer acima de 2%. Vemos
a aceleração do crescimento
como o tema de 2020 e isso
muda o jogo.
Com a inflação baixa e
ancorada, juros na mínima
histórica, crescimento acelerando e o desemprego
gradualmente
diminuindo,
a confiança deve crescer e o
país, engrenar. A base para
sustentar essa retomada foi
construída a partir do aperto
das contas do governo e a heroica aprovação da reforma da

previdência, que deu início a
um novo ciclo econômico.
A agenda estruturante e
reformista segue firme e se
levada adiante, pode destravar de vez o ambiente de negócios. Os desafios ainda são
amplos e precisamos, como
país, manter o foco. Mas fizemos a lição de casa e 2020 é
o ano em que os frutos começam a ser colhidos. Por isso,
estamos otimistas.

É o início de uma nova era:
confiantes no futuro, de cintos afivelados e finalmente,
prontos para decolar.
Nesse cenário, as decisões
de investimentos se tornam
cada vez mais importantes.
As oportunidades são amplas e o custo de ficar parado nunca foi tão alto. O brasileiro precisa sair da inércia.
Essa é a chave para um futuro próspero.
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Sicredi inaugura agência em Barreiras
O novo espaço conta com uma área construída de mais de 700 metros quadrados
Jayme Modesto

A

nova agência da Cooperativa
Sicredi União MS/TO e Oeste da
Bahia foi inaugurada na última
segunda-feira (11), em Barreiras,
dando sequência à estratégia de expansão, aprimoramento e enriquecimento da relação com o associado.
Já em funcionamento o Banco
Cooperativa apresenta arquitetura
moderna, em uma área construída de
700 metros quadrados e nova identidade visual, tudo projetado para que
as pessoas vivenciem a marca do Sicredi e do cooperativismo.
O primeiro ano da agência na cidade de Barreiras foi em 2018 e logo
apresentou resultado positivo, com
17% de crescimento e a conquista de
400 associados no mesmo período, o
que proporcionou a concretização
de novos projetos para 2019, como a
construção da nova agência.
“O Sicredi sempre vai crescer junto
à comunidade que entende a essência do cooperativismo e abraça essa
causa. A região do Oeste da Bahia
vem se destacando nesse esforço
coletivo de mudar a realidade da
comunidade local, e ter essa atitude
condiz com o trabalho do Sicredi”,
disse o presidente da Cooperativa Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia,
Celso Regis.
A proposta do Sicredi é o associativismo, são 116 anos de atuação,
300 produtos e serviços financeiros
oferecidos para empresa, agronegócio e pessoa física. Para o gerente da
agência de Barreiras, Maxsuel Jesus,
a nova agência reforça o compromisso com o desenvolvimento econômico e social dos associados e do
município.
“Estamos prontos para receber
nossos associados de todos os seg-

Temos certeza que
prosperaremos
fazendo alianças e
desenvolvendo setores
e segmentos”
MAXSUEL JESUS
GERENTE DA AGÊNCIA DE
BARREIRAS

mentos que buscam crescer junto
com a gente. Nós temos uma instituição financeira que coopera e
cresce junto com Barreiras. Temos
certeza que prosperaremos fazendo
alianças e desenvolvendo setores e
segmentos”, pontuou o gerente.
A cerimônia inaugural foi prestigiada pelo Diretor Executivo Luiz
Guilherme Trindade e o diretor de
Desenvolvimento Regional, Rodrigo
Machado do Sicredi, e também por
autoridades políticas, empresários,
associados.
O SICREDI
São mais de 4 milhões de associados e está presente em 22 estados
brasileiros e no Distrito Federal em
mais de 1,7 mil agências, distribuídas em 112 cooperativas. São mais
de 26 mil colaboradores e pelo 8º ano
consecutivo, ficou entre as Melhores
Empresas para trabalhar, segundo a
revista Você S/A. Está em 1º lugar na
categoria cooperativa de crédito e é
a 2º instituição financeira em crédito
rural do país, pelo sétimo ano consecutivo, segundo ranking Melhores &
Maiores da revista Exame.

Primeira Câmara de Arbitragem e Mediação do Oeste da
Bahia é inaugurada em Barreiras
A CAMOB apresentou sua estrutura ao público com eventos no mês
de outubro e representa uma alternativa ao Poder Judiciário
ASCOM: CAMOB

A

Câmara de Arbitragem e Mediação do Oeste da Bahia - CAMOB
realizou a inauguração de sua
sede no município no mês de outubro, com a presença de autoridades,
empresários e imprensa da região. A
instituição tem o objetivo de oferecer uma alternativa mais simples e
rápida para a resolução de conflitos
extrajudiciais.
Durante os dois dias, os idealizadores Drª Jeane Macedo e Dr. Reinaldo Pettengill receberam os convidados e apresentaram os métodos
utilizados pela CAMOB na resolução
de controvérsias. “Este é um momento de grande alegria para nós, pois
agora nasce um filho. Ao longo de
dois anos trabalhamos incansavelmente neste projeto, fruto de muita
pesquisa, trabalho e dedicação”, disse a advogada e diretora executiva
da CAMOB, Drª Jeane.
Empresários de diversos segmen-

tos da indústria, do agro e do comércio da cidade, além de advogados e
autoridades, puderam conhecer a
estrutura da instituição.
“Estamos concretizando um projeto importante para a sociedade,

que representa um marco para a
construção de relações sociais mais
equilibradas e uma sociedade mais
justa”, comemorou o Dr. Reinaldo
Pettengill, advogado e também idealizador do projeto. O diretor técnico

responsável pela CAMOB, Adrúbal
Júnior, também esteve presente nos
dois dias de evento.
A CAMOB
A CAMOB possui em seu hall de

mediadores e árbitros, profissionais
espalhados por todo o Brasil, com
vasta experiência em sua área de
atuação. São especialistas nas mais
diversas áreas, prontos para auxiliar
na busca da melhor solução para
conflitos.
Através dos métodos adequados
de resolução de conflitos, a saber, a
conciliação, mediação e arbitragem,
busca-se aplacar a cultura da litigiosidade e a tratar o conflito sobre outra perspectiva, com maior autonomia, dedicação e responsabilidade.
Com sua inauguração no Oeste
baiano, a CAMOB visa influenciar o
cenário jurídico local, oferecendo
uma prestação de serviço da mais
alta qualidade, algo notado tanto na
modernidade da sua estrutura como
na seriedade e competência no seu
corpo técnico.
PARA MAIS INFORMAÇÕES:
Site: www.camob.com.br
Redes Sociais: Facebook / Instagram /
Youtube: @camoboficial
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Câmara de Barreiras encerra o ano
com homenagem a personalidades
Os 19 homenageados receberam o Título de Cidadão Barreirense
Jayme Modesto

O

encerramento do ano na Câmara de Vereadores de Barreiras
foi marcado por homenagens.
Em Sessão Solene realizada na
quarta-feira (11), os parlamentares
entregaram a 19 personalidades o
Título de Cidadão Barreirense.
Com a competência e postura firme que norteia a sua marca na condução dos trabalhos da Mesa Diretora, o presidente da Câmara, vereador
Eurico Queiroz Filho, destacou as
homenagens feitas pela casa.
“Reconhecer a valorosa contribuição desses que ajudaram a impulsionar o progresso de nossa cidade,
enfim, nós nos reunimos para este
momento importante neste final de
ano. E o grande momento foi poder
prestar esta homenagem a estas personalidades importantes”, pontuou

Eurico Queiroz.
Cada vereador escolheu pessoas
que de alguma forma se identificaram com o município de Barreiras e
desenvolveram projetos que contribuem e proporciona benefícios aos
munícipes.
O Título de Cidadão Barreirense é
uma honraria prestada pelo Legislativo e tem a finalidade de reconhecer a relevância dessas pessoas que
vieram de outras cidades e estados,
para contribuir com o desenvolvimento econômico e social de Barreiras, ou seja, o reconhecimento da
comunidade pelo trabalho e vida de
pessoas não naturais de um município, mas que ajudaram no crescimento deste.
Foram homenageadas personalidades dos mais diversos setores da
sociedade, os nomes indicados pelos
vereadores e aprovados em plenário,

por meio de Decreto Legislativo.
O vereador Eurico Queiroz, parabenizou a todos e foi enfático em dizer, “esse é um momento muito feliz
para todos nós, essas pessoas que
estão sendo homenageadas fazem
parte de nossa cidade, tendo nascido aqui ou não. Parabenizo os colegas que escolheram estes cidadãos
para prestarem esta homenagem”,
finalizou.

HOMENAGEADOS
• ELIVAN SANTOS OLIVEIRA INDICADO PELO VEREADOR
FRANCISCO BEZERRA SOBRINHO;
• ÁLVARO RODRIGO PORTO DE ARAÚJO INDICADO PELA
VEREADORA IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS;
• FÁBIO DIAS MENEZES INDICADO PELO VEREADOR
ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA MATOS;
• IGOR CRUSOÉ DE SOUZA INDICADO PELA VEREADORA
MARIA DAS GRAÇAS MELO DO ESPÍRITO SANTO;
• HILDETE PEREIRA DA SILVA BORGES INDICADA PELO
VEREADOR JOÃO FELIPE DE MELO LACERDA;
• ANA PAULA ANGELINE UZÊDA LODI INDICADA PELO
VEREADOR NEREU PAULO BERTOLI;
• TEREZINHA DE JESUS CORREIA DE MORAIS INDICADA
PELO VEREADOR OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA;
• CELSO PARANHOS GUIMARÃES INDICADO PELO
VEREADOR ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO;
• JOANESIO MAXIMIANO SANTOS DE SOUZA INDICADO
PELO VEREADOR ANTÔNIO EUGÊNIO BARBOSA;
• SUITIBERTO RIOS DA SILVA INDICADO PELO VEREADOR
ANTÔNIO EUGÊNIO BARBOSA;
• FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA INDICADO PELO
VEREADOR HIPÓLITO DOS PASSOS DE DEUS;
• ANTÔNIO DE OLIVEIRA QUEIROZ INDICADO PELO
VEREADOR CEZAR AUGUSTO MOREIRA DE SOUZA;
• MARCUS VINICIUS DOS SANTOS PENALBER INDICADO
PELO VEREADOR EURICO QUEIROZ;
• ANTÔNIO JOSÉ SANTANA DE ARAÚJO INDICADO PELO
VEREADO EUGÊNIO ARAÚJO FERNANDES;
• EUSIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS INDICADO PELO
VEREADOR GILSON RODRIGUES DE SOUZA;
• JOSÉ FERREIRA DA SILVA INDICADO PELO VEREADOR
GILSON RODRIGUES DE SOUZA;
• LEUZA NINKE LOUROSA LEITE INDICADO PELO
VEREADOR MARCOS REIS MACÊDO RAMOS;
• SULIMAR PAULO DE SOUZA DINIZ INDICADO PELO
VEREADOR JOSÉ BARBOSA PIRES JÚNIOR;
• RAQUEL ELAINE DE SOUZA CARDOSO INDICADO PELO
VEREADOR ALMERY MESSIAS DA SILVEIRA;
• FRANCISCA REGINETE MONTEIRO CARDOSO
INDICADO PELA VEREADORA SILMA ROCHA ALVES.
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SÃO DESIDÉRIO

Câmara de São Desidério promove sessão
ao Dia Nacional da Consciência Negra
A solenidade contou com a palestra “Consciência Negra – Luta de Zumbi dos
Palmares e Racismo – África pré-colonial, a tragédia da colonização e o seu devir”
Texto: Jaime Modesto
Fotos: Rodney Martins

P

ara celebrar o Dia da Consciência Negra a Câmara Municipal
de São Desidério realizou uma
sessão solene no dia 18 de novembro, no Plenário Celso Barbosa.
O evento foi enriquecido com a palestra do mestre Maurício Jesus Oliveira, conhecido por Maurício Faísca,
cujo tema foi a “Consciência Negra –
Luta de Zumbi dos Palmares e Racismo – África pré-colonial, a tragédia
da colonização e o seu devir”.
Na apresentação foram destaques
os Grandes Impérios Africanos e
suas contribuições para a humanidade, a apropriação cultural dos conhecimentos africanos e o perigo da
história única. Além dos conceitos e
a importância da consciência negra,
tal como a inferiorização da população negra, o epistemicídio, estética
colonizadora, coisificação do corpo
negro e a hipersexualização do corpo negro.
“Se por um lado temos motivos
para comemorar o Dia Nacional da
Consciência Negra, por outro, temos motivos para discutir o racismo
e promover a ideia de integração
igual da população negra na sociedade, lutando contra a exclusão e a
desigualdade social. Nesse sentido,
as ações promovidas no dia 20 de
novembro não devem ser de comemoração, mas de conscientização e
reflexão”, destacou o presidente do

Legislativo, João Neres de Carvalho
Filho (Nerito).
Durante a sessão um momento
cultural com apresentação do grupo
de Capoeira Sol Nascente, que demonstrou os estilos e os diferentes
movimentos da capoeira Angola e
Regional; e a dança afro-brasileira
feita pela agente cultural, Lú Maria.
Marcaram presença na sessão especial o prefeito de São Desidério,
José Carlos de Carvalho; o secretário
de Cultura- Florentino Augusto de
Souza Filho; a diretora do Conselho
Municipal de Cultura - Daniela Ferreira, representantes de entidades
de classes e 12 vereadores da casa.
*Maurício Faísca é mestre em
Cultura e Sociedade (Pós-cultura

UFBA), especialista em Arte Educação (Olga Mettig), licenciado em
Dança (UFBA), comunicólogo/publicitário (FTC) e professor efetivo do
Instituto Federal da Bahia (IFBA).
DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA
Com a sanção da Lei 10.693/2003,
o dia 20 de novembro tornou-se o
Dia Nacional da Consciência Negra,
data de memória e luta dos afrodescendentes contra a exclusão, o racismo, o preconceito e a desigualdade
social decorrentes de quatro séculos
de escravidão africana no Brasil.
Data alusiva ao líder do principal
quilombo da época da escravidão no
Brasil, Zumbi dos Palmares, é uma referência na luta pela igualdade racial.

São Desidério vence 1ª Maratona de
Projetos Públicos da Bahia
Os técnicos da SEAGRI criaram um projeto voltado à Agricultura Familiar
Informações: Ascom SD
Foto: Arquivo SEAGRI

T

écnicos da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico (SEAGRI) de São Desidério desenvolveram um projeto para
a criação de uma plataforma digital
de comercialização dos produtos da
agricultura familiar e participaram
da 1ª Maratona de Projetos Públicos
da Bahia.
O projeto de São Desidério foi o
vencedor da Maratona que recebeu
65 projetos inscritos de toda a Bahia. Nos dias 18 e 19 deste mês os
técnicos de São Desidério estiveram
em Salvador para apresentar o trabalho, fazer ajustes e melhorias e
buscar patrocinadores. A Maratona
foi realizada pelo Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).
“Estamos muito felizes com o resultado alcançado pelo município,
é um trabalho inovador que busca
alavancar a comercialização dos

produtos da agricultura familiar e
desta forma garantir melhorias ao
pequeno produtor, incentivando o
trabalho no campo, nossa equipe
está de parabéns pelo empenho e
dedicação”, revela a secretária da
SEAGRI, Patrícia Rocha.

A partir de agora os técnicos da
SEAGRI receberão consultoria para
realização do projeto, uma vaga no
programa EMPRETEC do SEBRAE
que é uma importante ferramenta
de capacitação, e receberam também um notebook e uma viagem

para conhecer outros casos de sucesso no setor.
“A Maratona de Projetos Públicos
visa capacitar e selecionar projetos
inovadores dos atores de desenvolvimento, que promovam a melhoria do
ambiente de negócios municipais”,

explica o médico veterinário da SEAGRI, Cleber Andrade. Inicialmente a
plataforma desenvolvida visa cadastrar e comercializar para o comércio
local e empreendimentos maiores,
posteriormente estender para o consumidor final também.
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Divaldo Franco recebe Título de Cidadão Barreirense
A honraria entregue na noite de ontem (04) foi indicação da vereadora Graça Melo (PTB)

edital

Ivana Dias

O

Título de Cidadão Barreirense
foi entregue ao médium Divaldo Franco na noite de ontem
(04) em Sessão Solene na Câmara
de Vereadores de Barreiras, pela autora da indicação, a vereadora Graça
Melo (PTB).
Com o plenário lotado o líder espiritualista baiano foi recepcionado
pela musicalidade da Banda 26 de
Maio, representantes políticos, da
União Espírita de Barreiras – UEB,
admiradores e praticantes da doutrina espírita, que prestigiaram a
homenagem e assistiram à palestra
apresentada por Divaldo.
“Como vereadora, autora da indicação que presta essa homenagem
de entrega do Título de Cidadão Barreirense ao professor Divaldo Franco,
sinto-me bastante feliz por ter sido
induzida, com certeza por Deus, para
que esse momento fosse possível de
realizar-se”, justificou a vereadora
Graça Melo, sobre a sua propositura.
Dos 92 anos de vida de Divaldo,
73 deles são dedicados ao ideal da
divulgação do Espiritismo, o que lhe
proporcionou o reconhecimento, de
ser um dos maiores médiuns e maior
orador espírita da atualidade.
“Muitas vezes fazemos escolhas
para essas homenagens em reconhecimento aos serviços prestados
a nossa sociedade por pessoas de
conduta reconhecidamente merece-

dora desse título, mas, quase sempre, olhando para os valores materiais que essas pessoas realizam por
nossa cidade em suas áreas de atuação”, disse a vereadora Graça, que
ressaltou ainda a importância do
valor espiritual na vida das pessoas.
“Quando busquei fazer a indicação, quis prestar um reconhecimento a uma pessoa que permitisse,
com seu exemplo e através das suas
obras literárias, uma aproximação
maior com Deus”.
O baiano Divaldo Franco já foi homenageado inúmeras vezes, tanto
no Brasil como no exterior. Até janeiro de 2012 foi contemplado com
20 comendas, 334 placas de homenagens, 54 medalhas, 49 troféus,
43 moções de congratulações, 187
diplomas e certificados, 12 títulos
honoríficos significativos, além do
título de Embaixador da Paz no Mundo em 2005. O que não o envaidece
em momento algum, assim como na
noite de ontem que humildemente
agradeceu e transferiu os méritos
do Título de Cidadão Barreirense a
União Espírita de Barreiras.
“Quando recebi a notícia fui tomado por grande emoção e ao saber que partiu da edil Drª. Graça,
a minha emoção multiplicou-se por
causa do carinho e nobreza da senhora devotada a causa do bem. A
homenagem não me cabe e sim aos
espíritas corajosos, dos tempos heroicos, que desafiam a intolerância

que é muito grande, na semeadura
do bem, na fraternidade e na construção de um mundo melhor. Nesse
momento gostaria de transferir a
homenagem, que reconheço não a
merecer, a União Espírita de Barreiras, com carinho e estímulo a bondade no crepúsculo da minha existência”, declarou o médium Divaldo,
que foi aplaudido de pé.
Para a representante da UEB a homenagem representa o reconhecimento do trabalho realizado durante
todos esses anos. “Esse título é uma
forma de reconhecimento à missão
pacificadora do nosso querido Divaldo Franco, propósito esse que
vem praticando”, afirmou a Eudira
Almeida.
Em seguida, Divaldo Franco apresentou a palestra pública “Jesus e
Atualidade”, que emocionou o público. “Foi um dia inesquecível para nós
cristão-espíritas, pois a presença de
Divaldo Franco traz luz e esperança
aos nossos dias. Fiquei emocionada
em poder estar tão perto de um ser
humano que propaga a paz e o amor,
me recordei de todos os ensinamentos aprendidos através dos livros e
palestras e não pude conter as lágrimas. Certamente Divaldo merece
todas as homenagens que recebe
pelo mundo. Foi uma noite em que
nos lembramos dos ensinamentos
do Cristo Jesus, que possamos amar
sem medidas!”, disse a advogada Karoline Kedma.
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TV Câmara completa quatro
anos de atuação em Barreiras
Desde 2015 o veículo de comunicação apresenta aos munícipes uma
programação em sinal aberto e com qualidade digital
Da Redação

E

m novembro de 2019 a
Tv Câmara de Barreiras
completou quatro anos de
atuação no município. Desde
2015 o veículo de comunicação apresenta aos munícipes,
uma programação em sinal
aberto e com qualidade digital.
A TV Câmara de Barreiras
é primeira emissora legislativa do interior da Bahia com
consignação pública federal
ofertada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. O seu nome homenageia
uma importante personalidade do rádio barreirense, Otacílio Monteiro da Franca (In
Memorian).
A chegada da emissora
aproximou a comunidade barreirense do Poder Legislativo
com a transmissão das sessões ao vivo, dos programas
culturais e informativos que
destacam a identidade e o cotidiano do município.
Durante esse período algumas mudanças agregaram
qualidade à programação e
mais diversidade para a população. Em 2018 as sessões
legislativas passaram a ser
transmitidas ao vivo e foi iniciada a produção do Jornal
Barreiras. Em 2019 mais dois
programas foram inseridos na
grade, o Bê-á-bá das Coisas
e o 100% Nordeste. E mais
novidades estão em fase de
desenvolvimento para ir ao ar,
O que dá certo - em parceria
com o Sebrae e Pergunte ao
VET – para esclarecer dúvidas
sobre os animais.
“A Tv Câmara tem mostrado
tudo que acontece no município, levando para os lares
barreirenses as novidades da
cidade. Esse ano fizemos a
transmissão ao vivo do carnaval
e foi um sucesso, com certeza
no carnaval do próximo ano faremos ainda melhor. Junto com
o diretor da Tv e os colegas da
Câmara, temos procurado colocar uma nova programação
e trabalhar para cada dia levar

mais notícias importantes”,
disse o presidente da Câmara
de Vereadores, Eurico Queiroz,
que ressaltou a importância da
TV no legislativo.
“A transmissão das sessões
da Câmara de Vereadores ao
vivo é muito importante, ano
que vem é de eleição e os eleitores de Barreiras poderão escolher melhor os seus representantes, por acompanharem
os atos em que os parlamentares estão a trabalhar”.
O canal 4.3 é considerado
uma ferramenta que veio para
fortalecer a comunicação em
Barreiras. De acordo com o
diretor geral da emissora, George Medeiros, a Tv Câmara
proporciona oportunidades
para o barreirense adquirir
conhecimento, principalmente das ações políticas locais.

TV CÂMARA
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO TV CÂMARA
CANAL 4.3
Transmissão das sessões na Câmara de
Vereadores: terça-feira e quarta-feira, partir das
19h40;
Programa Encontro Marcado: De segunda-feira
a sexta-feira, às 12h com reprise a noite sempre
após o Programa Bê-á-bá das Coisas;
Jornal Barreiras: diariamente às 12h40 com
reprise às 19h;
Programa Bê-á-bá das Coisas: às 13h10 e às
19h30 logo após o Jornal Barreiras;
100% nordeste: Aos sábados às 9h e aos
domingos às 9h.

“Um veículo de comunicação é fundamental tanto para
o cidadão quanto para o legislador que de fato pensa e
trabalha em prol de uma comunidade. Permite acessibilidade do que o legislativo faz
e isso enquanto cidadãos e aí
eu me incluo neles, é muito
bom, pois desenvolve aspectos críticos necessários para
o olhar correto do legislador
que você pretende escolher
e eleger em qualquer pleito
eleitoral”, pontuou Medeiros.
Quanto ao jornal, George
Medeiros destaca como ele
acontece no setor público.
“Quando se trata de um jornal
no setor público precisamos
de um olhar sobre o que a lei
nos trás. Primeiro a isonomia
no processo de comunicação
através desse jornal, que é o
cargo chefe de qualquer veículo, onde tudo que acontece
no aspecto de notícia quer
seja do legislativo, executivo
ou da comunidade. É preciso
preservar também a imparcialidade dos fatos na linha
editorial para que, quem assiste, tenha o elemento da
credibilidade da informação”.
A audiência da TV Câmara cresce a cada dia, o que
demonstra a representatividade da emissora para o
público barreirense. Para o
apresentador do programa
cultural Bê-á-bá das Coisas,
Son Araújo, é no feedback
da população que é possível
saber que existem um público que acompanha a programação. “Existe reciprocidade
com as pessoas que assistem,

quando elas nos encontram,
param para dizer que essa é
uma maneira de saber o que
existe na cidade, de conhecer
quem são as pessoas que fazem cultura e ser o porta voz
disso traz um sentimento de
muito orgulho”, disse.
“Fazer parte da história da
TV Câmara é como evoluir junto com ela fazendo comunicação. Essa forma de conectar as
pessoas através da linguagem
áudio visual é maravilhosa.

Então vejo como um ponto
positivo, frisando principalmente ter um canal disponível,
pra mostrar o que acontece na
cidade”, concluiu Son Araújo.
Investimentos – De acordo
com o presidente da Câmara
de Vereadores Eurico Queiroz,
para garantir a qualidade dos
programas, em 2020 serão realizados novos investimentos
em tecnologia. “Já estamos
estudando e conversando
com o diretor da Tv para que

no próximo ano possamos
comprar novos equipamentos
e mais um veículo, para proporcionar melhor condição de
trabalho para nossa equipe
de colaboradores e para mostrar melhor ainda, o trabalho
e imagens com mais qualidade ao público de Barreiras.
Gostaria de agradecer a todos
os profissionais da TV Câmara
pelo brilhante trabalho que
tem prestado para essa emissora”, concluiu Queiroz.

edital
CALYX SANTANA AGRÍCOLA LTDA.

CNPJ/MF nº 08.745.067/0001-67
NIRE 29.2.04524252-5
INSTRUMENTO PARTICULAR DE DELIBERAÇÃO DE SÓCIOS
Pelo presente instrumento particular, as partes: CALYX AGRO BRASIL LTDA. (doravante “Calyx Brasil”), sociedade empresária
limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1355, 13º andar, Sala 6,
Pinheiros, CEP 01452-919, inscrita no CNPJ/ME sob nº 08.843.508/0001-63, com atos constitutivos arquivados na Junta Comercial
do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob NIRE 35.2.2140805-2, neste ato representada por seus administradores, a saber,
Srs. Renato Antonio Bueno, brasileiro, solteiro, administrador, portador do RG nº 4.770.543 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob
nº 713.169.226-34, e Carlos Cardoso Junior, brasileiro, casado, agrônomo, portador do RG nº 34.756.457-4 SSP/SP, inscrito no
CPF/ME sob nº 308.104.038-89, ambos residentes e domiciliados na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, com endereço
comercial na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Avenida Dr. Jaime Ribeiro da Luz, nº 971, Sala 45, Santa Mônica,
CEP 38408-188; e CALYX Agropecuária Ltda. (doravante “Calyx Agropecuária”, e em conjunto com a Calyx Brasil, “Sócias”),
sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1355,
13º andar, Sala 8, Pinheiros, CEP 01452-919, inscrita no CNPJ/ME sob nº 08.843.566/0001-97, com atos constitutivos arquivados
na JUCESP sob NIRE 35.2.2140889-3, neste ato representada por seus administradores, a saber, Srs. Renato Antonio Bueno e
Carlos Cardoso Junior, qualificados acima. Na qualidade de sócias representando a totalidade do capital social da CALYX Santana
Agrícola Ltda. (doravante “Sociedade”), sociedade empresária limitada com sede na Cidade de Jaborandi, Estado da Bahia,
na Rodovia BR 020, S/N, Km 304 mais 75 Km, Fazenda Novo México, Zona Rural, CEP 47655-000, inscrita no CNPJ/ME sob
nº 08.745.067/0001-67, com atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado da Bahia sob NIRE 29.2.0452452-5, neste
ato aprovam as seguintes deliberações, nos termos do Artigo 1.072, §3º, da Lei Federal nº 10.406/02 (“Código Civil”), sem quaisquer
restrições ou ressalvas: 1. A redução do capital social da Sociedade no montante de até R$ 16.500.000,00 (dezesseis milhões e
quinhentos mil reais) por julgá-lo excessivo em relação ao objeto social, nos termos do Artigo 1.082, inciso II, do Código Civil.
2. Após o decurso do prazo legal de 90 (noventa) dias, contado a partir da data de publicação do presente instrumento, conforme
estabelecido no Artigo 1.084, §1º, do Código Civil, a redução de capital ora aprovada tornar-se-á eficaz e as Sócias formalizarão a
alteração do Contrato Social da Sociedade, a fim de ratificar e aprovar: (a) o valor da redução de capital; (b) os valores que serão
restituídos às Sócias; (c) o novo valor do capital social; e (d) a consequente alteração da Cláusula 5ª do Contrato Social. E por estarem
assim justas e contratadas, as partes assinam digitalmente o presente instrumento, utilizando certificado digital e-CPF. São Paulo, 03
de dezembro de 2019. Sócias: p. CALYX Agro Brasil Ltda. Renato Antonio Bueno, administrador; Carlos Cardoso Junior,
administrador. p. CALYX Agropecuária Ltda. - Renato Antonio Bueno, administrador; Carlos Cardoso Junior, administrador.
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7ª Oeste Genética reuniu produtores
da pecuária de leite e corte
O evento apresentou sustentabilidade
e tecnologia para o setor
Da Redação

A

7ª Oeste Genética foi
realizada no mês de novembro para discutir sustentabilidade e tecnologia na
pecuária. As discussões aconteceram no II Encontro da Cadeia Produtiva do Leite do Oeste da Bahia e no XVII Fórum de
Pecuária do Oeste da Bahia.
A abertura do II Encontro
da Cadeia Produtiva do Leite
do Oeste da Bahia reuniu um
público de 300 participantes,
no auditório do Campus IX da
UNEB. Estiveram presentes o
governador em exercício João
Leão, o secretário estadual
de agricultura Lucas Costa e
demais representantes políticos do Estado. E ainda, o presidente da Acrioeste- Mário
Mascarenhas, do presidente
do Sindicato dos Produtores
Rurais - SPRB, Moisés Schmidt e presidente da UMOB
Miguel Crisóstomo.
Durante os dois dias uma
vasta programação de palestras foram apresentadas, enriquecendo o conhecimento
sobre o trabalho no campo
com a troca de experiências
e pontuando possíveis resoluções das demandas da cadeia
produtiva do leite, com o uso
de tecnologias na pecuária e
com a integração de participantes e realizadores.
Entre os temas discutidos,
“Anotando e Lucrando na Produção de Leite”, ministrada
pelo engenheiro agrônomo e
consultor do Sebrae, Marcelo
Vieira Matos da Paz. Genética e Biotecnologia Animal
- avanços para a produção
leiteira do Oeste, com o médico veterinário e consultor em
tecnologia animal, Maurício

Peixer.
Além de questões das ações
governamentais em prol da
cadeia do leite na Bahia,
apresentadas pelo engenheiro José Antônio Magalhães
representante da CAR e do
programa Bahia Produtiva.
Outro momento importante
no evento foram as apresentações dos cases de sucesso dos
produtores e laticinistas, Felipe Marcone e Luís Gonçalves,
que contaram suas histórias
confirmando a potencialidade
de produção e expansão do
mercado de leite.
“Queremos estruturar melhor a cadeia produtiva do leite desde a produção logística
até o atendimento através
de técnicos especializados.
Assim poderemos planejar
melhor o fornecimento de
alimentos para estes animais,
com uma dieta mais equilibrada, regular, e que permita melhor fertilidade, reprodução e
produção de leite ao longo do
ano”, pontuou coordenador
do Projeto Leite Oeste Bahia,
Ubirajara Zapponi.
O II Encontro da Cadeia Produtiva do Leite Oeste da Bahia
realizado pela Associação dos
Criadores do Oeste da Bahia –
ACRIOESTE e a CRIO Consultoria em Agronegócios.
ASSINATURA DE
PROTOCOLO
Durante o II Encontro da
Cadeia Produtiva do Leite do
Oeste da Bahia, a Cooperativa
dos Produtores de Leite (Cooperleite) do Oeste da Bahia
e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) assinaram protocolo de intenções
para implantação de unidade
que fará beneficiamento e

processamento de leite. A
previsão de investimentos é
de até R$ 1,5 milhão, com previsão de gerar 50 empregos
diretos e capacidade de produção estimada em 500 mil
litros de leite por ano. O protocolo foi assinado pelo governador em exercício, João
Leão, secretário da SDE. “Rodamos todo o Estado atraindo
investimentos e incentivando
novos negócios, para proporcionar a criação de emprego
e fomentar a renda do povo
baiano. E é muito importante fomentar a cadeia do leite,
responsável pelo sustento de
tantas famílias no interior”,
afirma Leão.
XVII FÓRUM DE
PECUÁRIA DO OESTE DA
BAHIA
Na sequência o XVII Fórum de Pecuária do Oeste da
Bahia abordou o tema “Sustentabilidade e Tecnologia
para Gerar Resultados”, no
Tathersal Parque de Exposições Engenheiro Geraldo Rocha com uma programação
com eventos técnicos e feira
da agricultura familiar.
O evento da pecuária de
corte contou com apresentação de inovações para o setor
de produção de proteína animal, que visa contribuir com o

desenvolvimento econômico
e aumento da competitividade produtiva, das fazendas na
região Oeste da Bahia.
Para o presidente da Acrioeste Mário Mascarenhas, a
Oeste Genética 2019 superou
as expectativas, ao encerrar
com balanço de 7,5 milhões
de reais em negócios fechados, 2,5 milhões a mais que
na edição de 2018.
“Fechamos a Oeste Genética com saldo positivo, mas
para a próxima edição queremos alcançar mais pecuaristas, trazer os empresários
rurais para Barreiras e juntos
discutir o melhor para melhoria do rebanho. Temos convicção de que é relevante desenvolver todos os aspectos,
desde a genética, nutrição,
bem estar animal, valorização
da mão de obra, uso racional
do solo e a integração da pecuária com a lavoura. Por isso
os produtores rurais devem ficar atentos às novas tecnologias”, ressaltou o presidente.
A 7ª Oeste Genética e o XVII
Fórum de Pecuária do Oeste
da Bahia foram promovidos
com a parceria da Associação dos Criadores de Gado do
Oeste da Bahia (Acrioeste),
Sindicato dos Produtores Rurais de Barreiras (SPRB) e a
Prefeitura de Barreiras.

LEILÕES
Três importantes leilões
movimentaram o Tathersal do
Parque de Exposição Engenheiro Geraldo Rocha, durante
a Oeste genética. Compradores de outros estados acompanharam os leilões transmitidos ao vivo pelo Canal do Boi,
ofertaram lances e levaram
vários lotes de animais para
estados como Piauí, Sergipe,
Pernambuco, Minas Gerais,
Maranhão e Goiás.
O primeiro foi o II Leilão
de Matrizes Girolandas e Guzolandas, que ofertou vacas
com genética de alta produção e comercializou mais de
R$ 380 mil em novilhas e vacas em lactação. Em seguida,
o Leilão Acrioeste Bezerras e
Bezerros, para cria, recria e
engorda, manteve a tradição
em excelência da genética,
ofertada com alta demanda
por esse tipo de animal.
Em sua 14ª edição, o Leilão
da Prova de Ganho em Peso à
Pasto (PGP) encerrou a Oeste
Genética. Para edição 2019,
foram criteriosamente selecionados 184 reprodutores
pela consultoria BrasilcomZ,
que considera as avaliações
genéticas e toda a morfologia
dos animais como: biotipo,
umbigo, aprumos e caracterização racial utilizando a ciên-

cia pela metodologia EPMURAS – Estrutura corporal (E),
precocidade (P), musculosidade (M), umbigo (U), características raciais (R), aprumos
(A), características sexuais
(S), e conferindo o certificado
maior de qualidade Boi com
Bula para 78 indivíduos mais
destacados.
Os touros são resultado de
Inseminação Artificial em
acasalamentos dirigidos com
os principais reprodutores do
país e passam por várias avaliações até serem disponibilizados para venda.
Promovido por Antônio Balbino Empreendimentos Agropecuários, o leilão foi transmitido ao vivo pelo Canal do Boi.
“A cada ano temos superado
os números e buscado apresentar o que há de melhor em
bovinos. Nessa oportunidade
trouxemos animais avaliados
por dois grandes Programas
de Melhoramento Genético
(ANCP e PMGZ) e avaliados
em três provas consistentes,
com avaliação de carcaça pela
AVAL, avaliações Intrarrebanho pelo Projeto Boi com Bula
e prova de ganho de peso –
PGP pela ABCZ. Comercializamos 200 touros nelore PO e 50
matrizes PO para pecuaristas
de todo o Brasil”, comemorou
o pecuarista Balbino Neto.

Presidente da John Deere Brasil promove palestra em Luís Eduardo Magalhães
Jayme Modesto

O

Desafio da Digitalização do Agro no Brasil foi
tema da palestra apresentada pelo presidente da
John Deere Brasil, Paulo Herrmann, no evento promovido
pela Agrosul Máquinas no dia
23 de outubro, em Luís Eduardo Magalhães.
Os produtores rurais e empresários do agronegócio
marcaram presença no Espaço Quatro Estações e prestigiaram a apresentação sobre
a evolução da agricultura
brasileira nos 40 anos de produção, com destaque para os
desafios dos processos tecnológicos digitais inseridos e
desenvolvidos especialmente
para a agricultura.
“O agro brasileiro é muito
bem sucedido, nos últimos 40

Paulo Herrmann falou sobre O Desafio da Digitalização do Agro no Brasil

anos fez enormes progressos
e se posicionou muito bem
economicamente, não só dentro do Brasil como também
fora do país. Neste momento
o agro está sendo novamente

desafiado a dar mais um passo a frente enquanto inúmeras tecnologias digitais estão
aportando no campo, então a
nossa conversa com os produtores hoje é exatamente trazer
essa nova realidade”, pontuou
o presidente da John Deere
Brasil, Paulo Herrmann.
A evolução digital no agronegócio já começou e na
medida em que os dados, a
conectividade e o poder de
processamento se expandem,
também aumentam as oportunidades principalmente de
valorizar produtos e serviços,
com eficiências operacionais,
modelos de negócios inovadores e respeito ao meio ambiente. “A tecnologia está aí e
não adianta lutarmos contra.

O que podemos fazer é usá-la
em benefício de redução de
custo e aumento de eficiência. Tecnologia como auxílio
para sermos mais eficientes”,
ressaltou Herrmann.
Durante a apresentação
Paulo Herrmann destacou
algumas inovações tecnológicas inseridas no mercado
do agronegócio, entre elas
tecnologia que envolve pilotos automáticos - os sistemas de direção automáticos,
sistemas de aquisição de dados, sensores das máquinas,
internet das coisas e muitas
outras. “Nós temos hoje muita conexão de internet nas
máquinas e caminhamos para
uma velocidade muito grande
em direção à inteligência ar-

tificial. Em três anos teremos
tudo o que vai ter de atual, em
termos de tecnologia digital
no agro”, afirmou.
O tema “O Desafio da Digitalização do Agro no Brasil”
trouxe a mão de obra especializada como um dos principais
desafios. Segundo o palestrante é o momento de investir nos jovens oportunizando o
conhecimento digital.
“Precisamos fabricar gente!
Precisamos ter essa meninada
digital engajada nesses projetos, temos que trazer filhos
que saíram daqui, de volta pra
cá. Temos que criar cursos.
Em Rondonópolis, por exemplo, levamos o primeiro curso
de Agro Computação e hoje a
noite quero desafiar as orga-

nizações e os agricultores pra
que a gente se engaje e crie
aqui também, um curso de
Agro Computação, pra que façamos profissionais pra atuar
nesse ramo”, disse o presidente Herrmann.
Ao falar de investimentos
em tecnologia digital o agir
deve ser rápido e de curto prazo, pois essa é uma ferramenta atualizada velozmente. “Em
tecnologia não existe médio e
longo prazo tudo tem ser pra
ontem, porque amanhã temos
uma tecnologia e depois de
amanhã já tem outra. Então,
temos que investir em cursos
de tecnologias no agro de no
máximo dois anos, com parcerias com a iniciativa privada,
organizações de agricultores,
instituições tipo FATEC, SENAI ou uma universidade”, finalizou Paulo Herrmann.
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Prefeito de Muquém do
São Francisco tem contas de
2018 aprovadas pelo TCM
Pelo sexto ano consecutivo as contas do atual
gestor foram aprovadas
Ascom/Muquém

O

s conselheiros do Tribunal de
Contas dos Municípios - TCM-BA, deram parecer favorável à
prestação de contas do prefeito de
Muquém do São Francisco, Márcio
Mariano, referente ao Exercício Financeiro de 2018.
Pelo sexto ano consecutivo as contas do atual gestor foram aprovadas
pelo TCM. O julgamento ocorreu em
sessão realizada na última quarta-feira (11), após uma análise minuciosa
da execução do orçamento de 2018.
Desde o último trimestre de 2013,
quando assumiu a prefeitura, após a
gestão interina (que teve as contas
rejeitadas pelo TCM), todas as prestações de contas de Márcio Mariano

foram aprovadas.
“Não é tarefa fácil encontrar esse
equilíbrio! Mesmo diante das dificuldades, empenhamos esforços para
superar a crise financeira nacional,
respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal, sem deixar de atender
às necessidades da população e, ao
mesmo tempo, pagando em dia o salário dos servidores e honrando compromissos com os fornecedores” destaca o prefeito Márcio Mariano, que
destacou sobre o trabalho em equipe.
“Temos uma equipe de excelência,
compromissada em executar um trabalho bem planejado, responsável e
transparente, o resultado não poderia ser diferente”.
Outro ponto que merece destaque
e avaliza o mérito conquistado pela

Administração Municipal, deve-se à
superação do estado deplorável em
que as contas finanças do Município se encontravam no ano de 2013,
quando a gestão interina desviou
quantias milionárias, lesando os cofres públicos e deixando a prefeitura
‘negativada’, com recursos e convênios bloqueados junto aos governos.
Márcio Mariano e sua equipe enxugaram os gastos e tiraram Muquém
do São Francisco da inadimplência.
Com o “nome limpo”, as obras voltaram a ser executadas em um volume
espantoso.
O parecer favorável do TCM será
enviado para a apreciação da Câmara Municipal, que deve acompanhar
o Tribunal, votando pela aprovação
final das contas.

População de Muquém recebe Academia da Saúde
A ação será coordenada por dois educadores físicos que desenvolverão as atividades
Jaime Modesto

C

hegando final do ano período
em que todos voltam seus olhos
apenas para as festas, viagens e
celebrações de Natal e Réveillon, certo? Para o prefeito de Muquém do São
Francisco, não é bem assim.
Como um “Papai Noel” que trabalha o ano todo, ele acaba de entregar
mais um “presente” para a população
de Muquém do São Francisco. A Academia da Saúde que foi inaugurada
na dia 22 de novembro, com o objetivo de proporcionar uma melhora na
qualidade de vida da população através do desenvolvimento de ações de
promoção da saúde e prevenção de
doenças.
Os maiores beneficiários será a população do município, uma vez que
essa unidade da Academia da Saúde
estará articulado com a Unidade Básica de Saúde Dr. Otto Alencar e com
o Núcleo de Apoio à Saúde da Família
- NASF.
Possibilitará ainda a redução dos
índices de internação hospitalar e
mortalidade por complicações relacionadas ao sedentarismo, obesidade, hipertensão, diabetes, depressão,
doenças degenerativas, ao tempo em
que irá contribuir para o desenvolvimento de uma cultura da prática de
atividade física, implicando na melhora da autoestima e da saúde física
e mental.
A Academia tem o nome de Dona
Jovelina Pereira da Silva, escolhida
pela administração, devido aos serviços de parteira prestados à comunidade.
O funcionamento será diário, coordenado por dois educadores físicos que desenvolverão atividades de
treino funcional, dança, exercícios
localizados e alongamento, além da

“O sucesso da nossa gestão
está acontecendo de forma
sustentável graças a nossa
equipe de governo que não tem
medido esforço para atender as
demandas da nossa população”,
EXTERNOU MÁRCIO

utilização dos equipamentos para os
demais exercícios físicos.
Com importantes obras de infraestrutura concretizadas e em andamento, a saúde, educação e o social
estão cada vez mais reforçados. O
prefeito Márcio Mariano tem deixado
claro que sua gestão tem alcançado grandes avanços, com ações que
têm beneficiado os quatro cantos do
município. Mariano tem colocado em
prática o seu programa desde o início
de sua primeira gestão, o que tem
sido fundamental para o crescimento
econômico e social de Muquém do
São Francisco.
“O sucesso da nossa gestão está
acontecendo de forma sustentável
graças a nossa equipe de governo que
não tem medido esforço para atender
as demandas da nossa população”,
externou Márcio.
O prefeito Márcio Mariano é destaque como administrador atento e focado às necessidades do município e
do seu povo, com o seu jeito simples e
humano de se relacionar, em apenas
seis anos de gestão transformou Muquém em um lugar melhor para viver.
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Bispo Dom Josafá
Menezes se despede da
comunidade do oeste
A Missa em Ação de Graças pelo ministério episcopal foi
prestigiada pela comunidade católica
Da Redação

O

bispo Dom Josafá Menezes celebrou sua última missa como
pastor da igreja de Barreiras,
no primeiro domingo de dezembro
(8), na catedral São João Batista, local onde há mais de oito anos recebeu o cajado do Cardeal Dom Geraldo Majella, para governar a diocese
barreirense.
A Missa em Ação de Graças pelo

ministério episcopal foi prestigiada
pela comunidade católica e párocos
da região, que rezaram pela nova
missão de Dom Josafá, que a partir
do dia 14 de dezembro toma posse da
Arquidiocese de Vitória da Conquista.
Em sua homilia, Dom Josafá destacou a sua chegada em Barreiras, os
desafios da missão, os projetos, a administração, as construções, as ordenações, os trabalhos missionários e
evangelizadores realizados pelo seu

pastoreio.
LANÇAMENTO DO LIVRO
Em uma noite de alegria e emoção
também foi realizado o lançamento
do livro "Catedral de Barreiras: Contextos e Significados", de autoria de
Dom Josafá Menezes. De acordo com
o seu registro no prefácio da obra, “É
um empenho último, como que uma
homenagem desejada à minha primeira sede episcopal, da qual recebi

carinho e ensinamentos e à qual doei
com generosidade o melhor de mim
e, sobretudo, daquilo que recebi de
Nosso Senhor”. No final da cerimônia, Dom Josafá autografou os livros.

tenho o que reclamar”, concluiu.
A cerimônia de posse canônica
será realizada no dia 14 de Dezembro
de 2019, às 15:00h, na Catedral de
Vitória da Conquista.

TRANSFERÊNCIA
A notícia da transferência foi publicada oficialmente no dia 09 de outubro/2019, quando emocionado, Dom
Josafá escreveu uma mensagem ao
povo da Diocese de Barreiras e também de Vitória da Conquista.
“Confesso que dois sentimentos
tomam conta do meu coração nesta
hora, a alegria de ser nomeado 3º Arcebispo da Arquidiocese de Vitória da
Conquista, polo econômico-cultural
importante do Estado da Bahia e a
tristeza de começar a deixar Barreiras e toda a Região Oeste, solo pujante e povo tão cheio de afeto, que
me acolheu durante todo esse tempo
na condição de 2º Bispo Diocesano”,
disse o bispo, que também agradeceu
a passagem por Barreiras.
“Então, agradeço a Deus por ter me
concedido a graça de vir para Barreiras e em oito anos e sete meses ter
me dado vida e saúde para desenvolver o meu ministério em favor do
povo desta enorme região do Oeste
da Bahia. Em Barreiras, Deus me assistiu em todos os momentos. Não

MISSA DE ENVIO
No dia 22 de novembro foi celebrada a missa de envio de Dom Josafá
Menezes, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A celebração que contou com a presença de
vários padres, diáconos, religiosas,
seminaristas, lideranças pastorais e
movimentos, autoridades civis e militares, famílias e todo o povo de Deus
da Diocese de Barreiras.
Foi um momento de agradecer a
Deus pelos seus quase nove anos
de pastoreio a frente da Diocese de
Barreiras e também uma noite de
memória, recordações e agradecimentos. Após a missa teve uma recepção no Bartira Fest, onde os fiéis
puderam abraçar e dizer uma palavra ao pastor.
“Lindas homenagens que vão ficar na memória de todos os barreirenses e da população de Formosa
do Rio Preto. Também vamos sentir
muita saudades de Dom Josafá. Que
Deus o abençoe sempre em sua nova
jornada”, disse a funcionária pública, Maria Dias.

Banda 26 de Maio completa 30 anos
Foi realizada uma
programação
especial em
homenagem ao
Patrimônio Cultural
e Imaterial de
Barreiras
Com informações/ Dircom Barreiras

A

Banda Municipal 26 Maio comemorou 30 anos de história no
dia 28 de novembro, com uma
programação cultural especial para
os apreciadores de música.
O patrimônio Cultural e Imaterial
de Barreiras foi homenageado com
uma missa comemorativa na Catedral São João Batista. No dia 28, iniciaram as atividades que integraram
a Semana Municipal de Música, com
o concerto especial de aniversário
no Centro Cultural Rivelino Silva de
Carvalho e o 1º Encontro de Filarmônicas com apresentação de palestras, ensaios abertos e minicursos no
Centro Cultural e no salão do Clube
ABCD. E no dia 30, o concerto de encerramento na Praça Landulfo Alves.
A composição atual é de 40 músicos, distribuídos em instrumentos de
sopro e percussão, com a regência

do maestro Fábio Menezes, que conduziu um repertório com músicas sacras, xote, samba, reggae, rock e os
tradicionais dobrados.
“Faço parte da Banda 26 de Maio
há três anos e fico extremamente

feliz a cada apresentação. A Banda,
nesses 30 anos, desenvolve um bonito legado e participa de maneira
satisfatória das atividades e eventos desenvolvidos no município.
Comecei na Escola de Música e sou

muito grato em fazer parte dessa
história agora como regente”, declarou Fábio.
Desde 2017, por meio do Projeto Cultura e Arte por Toda Parte, a
Prefeitura realiza ações de valoriza-

ção e aproximação das atividades da
Banda com a população. Com novos
instrumentos, uniformes e a sanção
da Lei 1.241/2017, os músicos participam cada vez mais das programações culturais do município.
Assim como Reginaldo César, que
toca na banda desde seus 12 anos e
hoje, aos 73 anos, o saxofonista é o
mais velho integrante do grupo. Para
ele, a Banda 26 de Maio faz parte da
sua rotina. “Toco quase todos os dias
e gosto muito do que faço. A Banda
26 de Maio faz parte da minha história”, disse Reginaldo.
Patrimônio Cultural e Imaterial
de Barreiras - Em maio de 2017, a
Câmara de Vereadores de Barreiras
aprovou, por unanimidade, o projeto
de Lei 005/2017, de autoria do Poder
Executivo que torna a Banda 26 de
Maio Patrimônio Cultural e Imaterial
do município, como forma de reconhecimento do valor histórico e cultural que a filarmônica representa
para a cidade. Com o projeto, a 26 de
Maio passou a se chamar Banda Municipal 26 de Maio e tornou-se vinculada à Escola de Música Antonino
Sampaio e, subordinada à Secretaria
de Educação.
“A comunidade está cada vez mais
próxima da Banda 26 de Maio, temos
a Semana Municipal de Música, a
Festa Literária de Barreiras – FLIB, o
Projeto Banda da Praça, e nos eventos municipais o público aprova e
aplaude. Isso é um reflexo da competência dos músicos e do trabalho desenvolvido pela administração municipal”, pontuou diretor municipal de
cultura, Lucas Barreto.
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Rider Castro assegura presença de Barreiras em
certificação internacional de formação política
Ascom

Q

uando se vislumbra quadros para ocupar cargos
na vida pública, uma pergunta recorrente que se faz é.
Será que esta ou aquela pessoa está preparada para assumir e executar as atribuições
decorrentes do exercício do
cargo e contribuir assim com
a sociedade naquilo que se espera do mandato público?
Para responder estas e outras indagações pertinentes
acerca da preparação dos quadros para a política no Brasil
surgiu a iniciativa RenovaBR.
Essa inovação existe para
ajudar gente honesta e competente a entrar na política. A
iniciativa seleciona e prepara
pessoas comuns do Brasil inteiro para renovar quadros e,
sobretudo, práticas da política
brasileira. Não importa o partido e posicionamento. A prioridade do RenovaBR é capacitar
gente disposta a dialogar e
que tenha comprometimento
ético.
Fundado em outubro de
2017, O RenovaBR formou
naquele ano, 133 lideranças
políticas. Desse total, 17 foram eleitas em 2018. Na ocasião, os integrantes do RenovaBR receberam mais de 4,5
milhões de votos e no último
sábado 07 de dezembro mais
uma turma se formou.
Neste ano mais de 31 mil
pessoas se inscreveram no
curso de formação política,
um número quase oito vezes
maior que o do ano de 2018.
Foram selecionadas 1.400
pessoas que representam 445

cidades de todas as regiões do
país. E a Capital do Oeste se
fez representar pelo suplente
de vereador e subsecretário de
agricultura e tecnologia, Rider
Castro.
Na Sala São Paulo, que acolheu a solenidade na capital
paulista, a pluralidade política
que caracteriza a iniciativa foi
mantida, com alunos filiados a
30 partidos políticos diferentes. Como o propósito é levar
pessoas comuns à política,
41% dos alunos ainda não são
filiados. A representatividade,
um princípio do RenovaBR,
se refletiu no processo seletivo deste ano. Ao todo, foram
selecionadas 433 mulheres,
o que representa 31% dos
alunos. Além disso, 39% se
declararam preto, pardo ou
indígena.
Assim como Rider, todos os
diplomados receberam um
Certificado Digital "RenovaBR
Cidades" - certificação internacional - que terá todas as informações dos alunos. Assim,
a população poderá consultar
e atestar a autenticidade do
curso e capacidade técnica de
cada um para assumir cargo
público eletivo.
O curso durou aproximadamente cinco meses. Foram
96 horas, 31 disciplinas, 204
aulas, 31 temas, 91 textos
complementares,
diversas
atividades práticas em três
eixos principais de formação:
marketing e comunicação política, liderança e mobilização
e desafios dos municípios e
suas soluções.
“Estou muito feliz em participar dessa experiência, pela

CATOLÂNDIA

TCM aprova
contas da Câmara
de Catolândia
A aprovação é referente ao exercício de
2018, durante o mandato do ex-presidente
Adailton Sobrinho
Ascom

O

Tribunal de Contas dos Municípios julgou e aprovou as
contas da Câmara Municipal
de Catolândia, referente ao exercício de 2018, durante o mandato do
ex-presidente Adailton de Almeida
Sobrinho.
O processo nº 05410 foi publicado
no diário oficial do Tribunal no dia 19
de dezembro de 2019. O parlamentar recebeu a decisão como um reconhecimento à transparência com
os gastos públicos e ressaltou que
isso coroa sua administração como

presidente do legislativo, cuja gestão sempre foi pautada na busca do
cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Adailton fez questão de agradecer,
principalmente, a Deus e aos funcionários e vereadores da Câmara
Municipal de Catolândia, que muito
colaboraram com ele no sentido de
não cometer irregularidades na presidência da casa. “Quero agradecer
a Deus por ter permitido mais uma
vitória. Agradecer também, toda a
equipe técnica e aos vereadores que
estiveram junto comigo na composição desta legislatura”, ressaltou.

densa capacitação que ela nos
proporcionou, pela qualidade
dos professores e especialistas, pela profundidade dos temas abordados, tão necessários as cidades e ao nosso país.
Mas especialmente por estar
representando minha querida Barreiras em meio a 445
cidades de todas as regiões

do nosso Brasil. Nosso desejo
de servir a nossa cidade nos
leva a aprimorar cada vez mais
nossa formação e capacitação, para estarmos a altura do
que Barreiras espera e exige
daqueles que se vocacionam
a contribuir na vida pública”,
afirmou o Rider Castro, agora
diplomado pelo RenovaBR.
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Agradecemos aos parceiros e amigos pela oportunidade de fazer parte da
história de cada um de vocês e por contribuírem com o nosso crescimento.
Esperamos que em 2020 possamos continuar com essa importante
parceria profissional. Nossos sinceros agradecimentos a todos.

Desejamos um Natal e um ano
novo repleto de muita luz.

Boas Festas!
JORNAL

GAZETA DO OESTE

PUBLICIDADE LEGAL COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Prefeitura prepara Réveillon em São Desidério
A programação
da festa da virada
será na Orla da
Barragem
Texto/foto: Ascom SD

P

ara celebrar a chegada
de 2020 em São Desidério, a Prefeitura por
meio da Secretaria Municipal
de Cultura, Esporte e Lazer
(SECULT) prepara uma programação especial. A festa da
virada será na Orla da Barragem com início às 21h30min
com o cantor Jefferson Luis,
em seguida a contagem regressiva será animada por Almir Bezerra, ex-integrante da
Banda The Fevers, a festa segue com a cantora Sasha Medeiros e pra finalizar o evento
a Banda Gerações.
“Será um momento de confraternização e muita alegria
para comemorar as conquistas de 2019 e dar boas
vindas a 2020, que seja uma
festa bonita e que o ano que
se aproxima seja repleto de
coisas boas para nosso povo,
todos estão convidados a curtir este momento”, convidou o
secretário da SECULT, Florentino Souza.

