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Todos os dias às 12h pela TV Câmara de Barreiras

 Jayme Modesto
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CANAL

Governador do Estado inaugura 
a 16ª Policlínica em Barreiras

Com a presença de 35 prefeitos, 14 deputados federais e estaduais, vice-prefeitos, vereadores e várias 
lideranças políticas da região, governador Rui Costa entrega a nova unidade de saúde  PÁGINA 07

PREFEITO APRESENTA BALANÇO DE 
INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA

FOTO: IVANA DIAS
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NO BRASIL o ano é mais cur-
to, já que só começa depois 
do Carnaval e termina pouco 
antes do Natal, cujas prepa-
rações começam a aparecer 
no fim de outubro, com as or-
namentações natalinas. Des-
contadas as férias de julho, o 
ano por aqui tem o quê? Uns 
oito meses? Isso se não tiver 
Copa do mundo ou eleição, 
que tiram mais umas sema-
nas do calendário a exemplo 
desse ano de 2020 com elei-
ções municipais.

Após um 2019 marcado por 
protagonismo econômico e 
turbulências nas relações 
políticas entre executivo, le-
gislativo e até o judiciário, 
teve também problemas am-
bientais,  com as queimadas 
criminosas na Amazônia e 
óleo nas praias do Nordes-
te. O Brasil entra nesta nova 
década com a expectativa de 
acontecimentos relevantes 
no cenário político e econô-
mico.

Ao longo de 2020, o país 
contará com mais desafios, 
entre eles eleições muni-
cipais, nove feriados pro-
longados, tem também as 
Olimpíadas de Tókio alem 
das propostas de reformas do 
governo federal a exemplo da 
reforma tributaria e adminis-
trativa.

Dois anos depois de uma 
das mais polarizadas elei-
ções no Brasil, que elegeu 
Bolsonaro como o presidente 
do país, novos pleitos muni-
cipais estão agendados para 
quatro de outubro e já entra-
mos em contagem regressiva. 

Desta vez serão escolhidos 
prefeitos, vice-prefeitos e 
vereadores em 5.570 muni-
cípios

Pelo calendário eleitoral 
aprovado pelo Tribunal Su-
perior Eleitoral, todas as pes-
soas envolvidas no pleito de-
vem respeitar regras e prazos 
para garantir a realização se-
gura das eleições. O primeiro 
turno será realizado em 4 de 
outubro e o segundo turno no 
dia 25 do mesmo mês.

No dia 16 de junho, o TSE 

deve divulgar o valor corrigi-
do do Fundo Especial de Fi-
nanciamento de Campanha 
(FEFC), criado pelo Congres-
so Nacional, o imoral e ina-
ceitável “Fundão”.  

Também julho, os partidos 
estão autorizados a promover 
as convenções internas para 
escolha de seus candidatos, 
que deverão ter os registros 
das candidaturas apresenta-
dos à Justiça Eleitoral até 15 
de agosto, gostaríamos que 
os fichas sujas fossem bar-
rados.

Esta será a primeira vez 
que os partidos não poderão 
fazer alianças para disputar 
as câmaras municipais, ape-
nas para as prefeituras. Isso 
significa que os votos dados 
a todos os partidos da alian-
ça não serão mais levados 
em conta no cálculo para a 
distribuição das vagas de ve-
reador, vai ganhar quem tem 
“farinha no saco”.

Todos os questionamen-
tos envolvendo as eleições 
municipais de 2020, devem 
ser respondidos à luz da Lei 
nº 9.504/97 e da Resolução 
TSE nº 23.606/2019, que dis-
põe sobre o calendário das 
eleições municipais de 2020, 
devem também utilizar o Có-
digo Eleitoral e a Lei dos Par-
tidos Políticos nº 9096/95, 
para termos já num primeiro 
momento, o arcabouço nor-
mativo para eleições em todo 
pais.

2020 também haverá mais 
dias para o descanso ou en-
tretenimento, contrário de 
2019, que teve apenas cinco 
datas comemorativas pro-
longadas, 2020 contará com 
quase o dobro de feriados 
emendáveis em nível nacio-
nal sem contar os feriados 
estaduais e municipais de 
cada cidade.

Estão previstos no calen-
dário nacional nove datas 
em que o dia de folga cai às 
segundas, terças, quintas 
ou sextas-feiras. Aproveitem 
e muita atenção na hora de 
escolher os novos prefeitos e 
vereadores. 

JAYME 
 MODESTO
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Djanitamar Jose da Silva - Oficial
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL

Faz saber a tantos quantos este edital virem ou dele conhe-
cimento tiverem, que foi protocolado junto ao Cartório de 
Registro de Imóveis e Hipotecas – Títulos e Documentos da 
Comarca de Baianópolis-BA em 12/11/2019 o requerimento 
assinado pela Advogada, Drª LUCIANA THEODORO SOU-
ZA, inscrita na OAB/BA n° 39.054, pelo qual DALVINO DA 
ROCHA SOUZA, brasileiro, maior e capaz, casado, agrope-
cuarista, portador da Cédula de Identidade n° 02.810.085-
90 SSP/BA, inscrito no CPF n° 225.213.995-15, residente e 
domiciliado na Rua 02 de Julho, n° 37, Centro, Baianópo-
lis-BA, CEP 47830-000, com endereço eletrônico no e-mail 
dalvinorocha@hotmail.com, solicitou o reconhecimento do 
direito de propriedade através da Usucapião extrajudicial, 
nos termos do art. 216-A, da Lei n. 6.015/1973, autuado sob 
protocolo 05/2020, do imóvel constituído por uma área de 
terras com benfeitorias, que mede 7,5434ha (sete hectares, 
cinquenta e quatro ares e trinta e quatro centiares), denomi-
nada FAZENDA CABECEIRA, situada em região próxima 
ao centro da Cidade, neste Município de Baianópolis-BA, 
que confronta ao Norte com a propriedade de Edson Do-
mingos dos Passos, ao Sul com a posse de terras do Sr. 
Antonio José do Nascimento, ao Leste (nascente) com a 
Estrada Municipal que liga o centro de Baianópolis-BA ao 
Povoado de Tabua (situado no Município de Baianópolis-
-BA), e ao Oeste (poente), com a posse de terras do Sr. 
Jusilvam Domingos dos Passos. Tudo conforme mapa e 
memorial descritivo, elaborados pelo Gestor Ambiental – 
Téc. Em Agropecuária/Aperfeiçoamento em Georreferen-
ciamento, inscrito no CREA-BA n° 45549/TD, sob Anotação 
de Responsabilidade Técnica BA20180214594. Assim sen-
do, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e 
titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao 
pedido, apresentando impugnação escrita perante o Oficial 
de Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância 
em 15 (quinze) dias corridos a contar da publicação deste, 
ciente de que, caso não contestado presumir-se-ão acei-
tos como verdadeiros os fatos alegados pelos Requerente, 
sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o compe-
tente registro conforme determina a Lei. Baianópolis/BA, 20 
de fevereiro de 2020. O Oficial, Djanitamar José da Silva, 
do que dou fé.

Chamada Pública para 
fornecimento de produtos 

da Agricultura Familiar para 
alimentação escolar

A Prefeitura de São Desi-
dério por meio da Secretaria 
Municipal de Agricultura e 
Desenvolvimento Econômi-
co (SEAGRI) divulgou o Edi-
tal da Chamada Pública nº 
001/2020 para a comerciali-
zação dos produtos oriundos 
da Agricultura Familiar para 
alimentação escolar da rede 
pública de ensino do muni-
cípio. Podem participar pro-
dutores e empreendedores 
rurais que possuem a Decla-
ração de Aptidão ao Pronaf 
(DAP). Os interessados de-
verão comparecer à sede da 
SEAGRI, até o dia 02 de mar-
ço, para a elaboração do Pro-
jeto de Venda e apresentação 
dos documentos. O processo 

de chamamento público para 
Merenda Escolar obedece às 
exigências da Lei nº 11. 947 
que determina o mínimo de 
30% do valor repassado a es-
tados, municípios e Distrito 
Federal pelo Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Edu-
cação (FNDE) para o Progra-
ma Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE) deve ser uti-
lizado na compra de gêneros 
alimentícios da Agricultura 
Familiar e do empreendedor 
familiar rural ou de suas or-
ganizações. A aquisição dos 
produtos da Agricultura Fa-
miliar poderá ser realizada 
por meio da Chamada Públi-
ca e nesse caso, dispensa-se, 
o procedimento licitatório. 

Nova diretoria da CDL Barreiras
A posse da nova diretoria 

da Câmara de Dirigentes Lo-
jistas de Barreiras (CDL) foi 
realizada no sábado (15),no 
Espaço Fortiori. Os novos 
membros integram a equipe 
que comandará a CDL duran-
te o biênico 2020/2021.

DIRETORIA PARA O BIÊNIO 
2020/2021 DA CDL BARREIRAS:

Presidente: Fábio Nogueira Pe-
tronílio
1º vice-presidente: Thiago 
Shieber Quinteiro
2º vice-presidente: Leandro Ro-
berto Eckert

1º. Secretário: Geovane Jung 
Zorzo
2º. Secretário: Sóstenes de Al-
meida Vital
1º. Tesoureiro: Dayse Araújo 
Mesquita
2º. Tesoureiro: Humberto Car-
los Fagundes Ribeiro Júnior
Diretor de promoções: Ricardo 
Scartazzini
Diretor de eventos: Vitor Sa-
back Brechbuhler
Diretor de produtos e serviços: 
Reginaldo Matos
Conselho Fiscal:
Carlos Henrique Souza Costa, 
André de Góes Braga e Maria 
Célia Sampaio Kumagai

Estudo sobre potencial hídrico 
do oeste baiano é apresentado 
por representantes do governo 

e de agricultores ao MP
Um estudo sobre o poten-

cial hídrico da região Oeste 
da Bahia foi entregue à pro-
curadora-geral de Justiça 
Ediene Lousado, no dia 05, 
na sede do Ministério Públi-
co baiano, em reunião solici-
tada pelo vice-governador do 
Estado, João Leão. Durante 
o encontro, que teve a parti-
cipação da coordenadora do 
Centro de Apoio Operacional 
do Meio Ambiente, promo-
tora de Justiça Cristina Sei-
xas, e da equipe técnica da 
Associação de Agricultores 
e Irrigantes da Bahia (Aiba) 
responsável pela produção 
do relatório, foi definido que 
o documento será apresen-
tado aos promotores de Jus-
tiça ambientais com atuação 
na região e posteriormente 
agendada uma reunião para 
discutir os dados com eles.

O uso de recursos hídricos 
para agricultura irrigada no 
oeste baiano vem sendo, nos 
últimos anos, motivo de preo-
cupação para órgãos como o 
Ministério Público diante dos 
impactos para rios da região –  
como o Rio São Francisco, Rio 
Grande, Rio Corrente e Rio 
Carinhanha – e para a popu-
lação. Um dos questionamen-
tos é a ausência de estudos 

conclusivos sobre a captação 
da água. Durante a reunião, 
além de apresentar o rela-
tório produzido pela Aiba, o 
vice-governador afirmou que 
disponibilizará os recursos 
que o MP entender necessá-
rios ao aprofundamento dos 
estudos.

Pontuando que cerca de 
20 promotores de Justiça 
trabalham atualmente com 
questões relacionadas aos 
recursos hídricos na região, 
a promotora de Justiça Cris-
tina Seixas explicou que o in-
teresse do Ministério Público 
é pela manutenção do diálo-
go “de confiabilidade e trans-
parência”. “Queremos ter a 
segurança técnica e cientí-
fica para que se possa gerar 
a segurança jurídica neces-
sária ao desenvolvimento”, 
disse. A chefe do Ministério 
Público finalizou ratificando 
que a instituição está aberta 
ao diálogo. “Cobrar políticas 
públicas é o nosso papel, 
mas não nos furtamos ao 
diálogo. Queremos empode-
rar a região, mas sobretudo 
respeitar o meio ambiente 
e a legislação, cobrando do 
Estado que também cumpra 
o seu papel”, concluiu.  

Cecom/MP 
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Valney Dias Rigonato assumiu o cargo de presidente da mesa diretora eleita para dirigir o biênio 2020/2021

Câmara de Barreiras retoma 
os Trabalhos Legislativos

ABL realiza cerimônia de posse da nova diretoria

Com informações: asCom

Após o recesso parlamentar regi-
mental os trabalhos legislativos 
de 2020, tiveram início na Câ-

mara de Vereadores de Barreiras, no 
dia 04 de fevereiro, em Sessão Solene 
com a presença de populares, autori-
dades militares e civis e, secretários 
de governo.

A mensagem do prefeito Zito Bar-
bosa, que não pôde participar do ato 
solene devido ao compromisso de 
agenda na Capital Federal, foi trans-
mitida pela chefe de gabinete da 
prefeitura, Marileide Carvalho, que 
destacou o apoio da Câmara aos tra-
balhos desenvolvidos pela atual ges-
tão – considerado fundamental para 
o progresso do município e o balanço 
dos três anos na gestão da prefeitura.

Durante a exposição, a chefe de 
gabinete citou os trabalhos reali-
zados na atual gestão para promo-
ver o desenvolvimento nas áreas da 
Educação, Infraestrutura, Saúde, 
Assistência Social, Agricultura, Meio 
Ambiente, Cultura, Esporte e Lazer, 
e Segurança. O Programa de Pavi-
mentação e Requalificação Asfáltica, 
considerado o maior do nordeste do 
Brasil, foi lembrado, assim como a 
reforma e construção de novas esco-
las; compra de ônibus e vans – que 
garantiram o atendimento de um nú-
mero maior de alunos. 

Destacou ainda, o cumprimento 
rigoroso do pagamento dos salários 
dos servidores desde 2017 e afirmou 
que novos investimentos serão fei-
tos no decorrer de 2020, em diversas 
áreas.

No Plenário Dr. Aroldo Cavalcante, 

ivana Dias

A 
Academia Barreirense de Le-
tras (ABL) realizou no último 
dia 15, a cerimônia de posse da 

diretoria eleita para dirigir o biênio 
2020/2021, no Centro Cultural Rive-
lino Carvalho.

O  goianiense Valney Dias Rigona-
to, 40 anos, assumiu o cargo de pre-
sidente da mesa diretora sucedendo 
a professora Ananda Lima. Apaixo-
nado pela leitura de bons livros, pe-
las artes e amante dos bens naturais 
e socioculturais dos Cerrados, o novo 
presidente da Academia é autor, 
coautor e organizador de diversos 
livros entre didáticos e científicos, 
principalmente com foco na sua área 
de atuação, o ensino de Geografia.

O pesquisador e professor univer-
sitário destaca que assumir o cargo 
de presidente da ABL é um gran-
de desafio. “Assumir a presidência 
da ABL, que completa 15 anos em 
2020, é um grande desafio, que se 
torna mais prazeroso devido a nossa 
diretoria ter pessoas competentes e 
compromissadas”, disse Rigonato, 

o presidente Eurico Queiroz, ressaltou 
as ações desenvolvidas durante o seu 
ano de gestão na casa, para o fortale-
cimento do exercício do mandato dos 
vereadores, principalmente, através 
da potencialização dos meios de co-
municação da Câmara e do trabalho 
realizado junto com a imprensa local.

Citou também a valorização dos 

que destacou ainda, sobre as ações 
a serem realizadas.

“Existe o desafio de darmos conti-
nuidade aos projetos da gestão ante-
rior e também de aproximar a ABL do 
público universitário, escolar e da so-
ciedade de Barreiras e Oeste da Bahia. 
Além de projetos já traçados, como a 
proposta de ocupar o espaço virtual 
através de um portal e consolidar o es-
paço físico da nossa sede”, enfatizou.

Entre os demais membros da mesa 
diretora estão a jornalista Miriam 
Hermes (vice-presidente); a profes-
sora Ignez Pita e o músico, cordelista 
e teólogo Robson Batista – (secretá-
rios); o bacharel em Direito e Admi-
nistração Carlos Abdon e o publicitá-
rio Tenório Souza (tesoureiros).

A vice-presidente Miriam Hermes 
tem expectativa de continuar o tra-
balho de consolidação da entidade 
frente à comunidade barreirense e 
regional. “Pretendemos dar segui-
mento aos projetos da diretoria an-
terior, como a participação efetiva 
na FLIB 2020 e as Rodas de Poesia 
na Praça (Duque de Caxias), dentre 
outros que contam com a valiosa 

servidores e disse que durante este 
tempo a Mesa Diretora sempre bus-
cou a aproximação da população com 
a Casa Legislativa ao compartilhar as 
decisões em favor do município e abrir 
discussões importantes para a socie-
dade, por meio da Tribuna Popular. 

 No discurso, o presidente enfati-
zou que trabalha para que a Câmara 

seja vista como uma instituição que 
tem ações políticas que possibilitam 
a atual gestão municipal realizar o 
maior projeto de desenvolvimento 
que Barreiras já viu. Referiu-se ainda 
ao diálogo aberto entre o Executivo e 
o Legislativo, que de acordo com Eu-
rico, tem apresentado resultados prá-
ticos na vida das pessoas, e por isso, 

a Câmara inicia mais um ano deter-
minada a contribuir com o desenvol-
vimento de Barreiras. “Em 2020, esta 
Casa continuará olhando para frente, 
alinhada com o pensamento de agir 
em favor da nossa cidade”, finalizou.      

As Sessões Ordinárias acontecem 
em horário regimental, a partir das 
19h30, as terças e quartas-feiras.

contribuição de entidades parceiras. 
Vale destacar que uma das principais 
metas, não só da diretoria, mas de 
todos os membros da ABL, é conse-
guir a concretização do nosso sonho 
de casa própria, ou seja, que nossa 
sede, já prometida pelo prefeito Zito 
Barbosa, saia do papel”, pontuou.

Para a ex-presidente Ananda Lima 
o sentimento referente à sua gestão 
no biênio 2018/2019 é de gratidão. 
“Nosso sentimento é de gratidão 
com a caminhada feita, mas cientes 
que há muito a fazer. Felizes e espe-
rançosos com a nova diretoria, que 
com certeza trará aspectos mais re-
levantes à instituição e a cultura bar-
reirense”, pontuou Ananda.

Na oportunidade foram lança-
dos os livros de autores locais e de 
membros da instituição, como as 
obras, Algumas de Amor e Outras do 
Ser (Coletânea de Poesias) e A Bela 
Acordadíssima (Livro infantil) do au-
tor Théo de Araújo Santos; Memórias 
de uma Vida de Poesia (Poesia) da 
autora Carla Lopes; Versos & rimas – 
II Edição (poético/sonetista), autoria 
de Raimundo Augusto Corado.

FOTO: ARQUIVO PESSOAL
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Iniciando o segundo ano no co-
mando do Poder Legislativo Muni-
cipal de Baianópolis, o presidente 

da câmara e vereador, Ivai Bidin, fez 
um balanço do primeiro ano de sua 
gestão.

Apesar das dificuldades encontra-
das Ivar Bidin  avaliou 2019, como 
um ano positivo e de muito trabalho 
no  Legislativo. 

 “Tivemos boa produção legislati-
va, fechamos o ano em total harmo-
nia com a administração municipal e 
assim foi possível garantir a estabili-
dade política e segurança à gestão”, 
afirmou Bidin.

A Câmara de Vereadores encer-

Com informações asCom/santana

O 
diretor da União dos Municí-
pios da Bahia (UPB) e prefeito 
de Santana, Marcão Cardoso, 

esteve no dia 5 de fevereiro, no Ins-
tituto Anísio Teixeira (IAT/SEC) em 
Salvador, para debater sobre Forma-
ção em Regime de Colaboração, com 
a Secretaria da Educação do Estado 
da Bahia (SEC).

O foco do encontro foi a Formação 
Continuada em Contexto Profissio-

rou 2019 com uma extensa pauta e 
vários Projetos de Lei de autoria do 
Poder Executivo e da Mesa Diretora 
da Câmara aprovados.

“Sou da oposição, mas procuro 
manter uma parceria de harmonia 
com o executivo municipal, o que 
possibilita o desenvolvimento do 
trabalho”, pontuou o presidente que 
destacou também, os investimentos 
realizados no plenário.

 “Conseguimos adquirir um veículo 
novo para o Legislativo, construímos 
uma garagem, a reforma e a mo-
dernização de todo o plenário com 
iluminação de lede, a mudança do 
sistema elétrico de monofásico para 
trifásico e a compra de novas pol-
tronas para o plenário. Além de um 

nal e a implementação da Base Na-
cional Curricular Comum (BNCC). 
Na oportunidade, Marcão Cardoso 
representou a UPB ao lado de diri-
gentes da SEC, da diretora geral do 
IAT/SEC, Cybele Amado de Oliveira, 
e a superintendente de Políticas 
para a Educação Básica, Manuelita 
Brito, representando o secretário 
da Educação, Jerônimo Rodrigues 
e, destacou a importância de forta-
lecer a parceria dos municípios com 
o estado. 

“É muito importante esse espa-
ço que o Instituto Anísio Teixeira e 
a Secretaria Estadual da Educação 
criaram para o diálogo com os mu-
nicípios. Acredito que é o trabalho 
conjunto que fortalece toda a rede. 
A Formação Continuada contribui 
não só com a qualificação dos pro-
fissionais, como tem relação direta 
com a melhoria no aprendizado", 
pontuou o prefeito.

Durante a reunião, Marcão Cardo-
so sugeriu que em março, seja reali-
zado um encontro entre a Secretaria 

da Educação do Estado e as Secre-
tarias Municipais para alinhamento 
da Formação. O prefeito comprome-
teu-se ainda, a levar a sugestão para 
toda a diretoria da UPB para realizar 
o diálogo com todos os territórios 
durante a realização do Capacita 
UPB, que conta com a participação 
dos prefeitos do interior do estado.

importante avanço que foi a trans-
missão das sessões pela Rádio Oeste 
FM”, disse Bidin.

Entre as inúmeras ações realiza-
das, o presidente Ivar Bidin conside-
ra a transmissão das sessões ao vivo, 
uma das mais importantes. “Essa é 
uma oportunidade para que popu-
lação de Baianópolis e região possa 
acompanhar as votações e discus-
sões dos projetos levados ao plená-
rio. A ideia foi muito bem aceita e 
elogiada por diversas pessoas”. 

Segundo o presidente ainda no 
primeiro ano, o painel eletrônico que 
estava desativado foi reinstalado, foi 
feita a troca de todas as persianas do 
prédio da câmara e a compra de má-
quina de xerox.

Outro passo importante no Legis-
lativo de Baianópolis foi a criação 
das sessões itinerantes nos povoa-
dos rurais, como em Canabrava, La-
goa Clara, Cocos, Várzea e Tabua.

Também ocorreram algumas mu-
danças na equipe de trabalho com a 
troca de alguns membros e o desliga-
mento de outros, o que consequente-
mente gerou economia de valores.      

O parlamentar fez questão de 
agradecer a comunidade baianopo-
lense e o Poder Executivo pela par-
ceria existente com a casa legislati-
va. “As melhorias fazem parte de um 
projeto de revitalização da Câmara 
e para a concretização, contei com 
o indispensável apoio dos vereado-
res da casa, que deram o respaldo 

necessário durante essa caminhada 
como presidente da Câmara Muni-
cipal, ao Executivo e sem esquecer, 
do indispensável trabalho de todos 
os funcionários da câmara pelos ex-
pressivos serviços prestados”.

“Tenho certeza que não vamos de-
cepcionar o povo de Baianópolis, que 
nos honrou com um mandato. Bus-
caremos um atendimento ao povo 
mais qualificado. Implantamos um 
modelo de gestão que foi construído 
a partir da experiência nesta casa. 
Procuro sempre ouvir a população e 
debater com ela o melhor caminho 
para o Legislativo. Vamos fiscalizar 
o Executivo com responsabilidade e 
aprovar leis que irão fazer Baianópo-
lis avançar”, concluiu.

BAIANÓPOLIS

SANTANA

Em 2020, Ivar Bidin inicia o segundo ano no comando do Legislativo Municipal

No encontro 
Marcão Cardoso 
destacou a 
importância de 
fortalecer a parceria 
entre  municípios e 
estado

Presidente da Câmara de 
Baianópolis avalia gestão

Diretor da UPB participa de diálogo 
sobre Formação Continuada em Salvador

ASCOM/BAIANÓPOLIS
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Com informações: 
seCom/ asCom Correntina 

Correntina foi o primeiro municí-
pio no oeste da Bahia a receber 
a Feira Cidadã em 2020. A ação 

promovida pelas Voluntárias Sociais 
da Bahia (VSBA), aconteceu na Praça 
Cabloco, nos dias 6 e 7 de fevereiro, 
com atendimentos à saúde gratuitos. 

Foram realizados exames preven-
tivos, mamografia para mulheres 
de 50 a 69 anos, eletrocardiograma, 
ultrassonografia, consultas com 
oftalmologistas (incluindo rastreio 
para cirurgia de catarata), além de 
serviços de odontologia com prótese 
dentária, cirurgia de catarata e tria-
gem para cirurgias eletivas – hérnia 
inguinal, epigástrica e umbilical, 
mioma, histerectomia e vesícula, que 
serão realizadas na primeira semana 
de março.

Segundo o coordenador da Feira 
Cidadã, Edvaldo Gomes, esta é a 50ª 
edição realizada pelas VSBA, sen-
do Correntina o quarto município 
do Oeste da Bahia a receber a Feira. 
“A nossa ideia foi trazer serviço de 
qualidade e dá acesso às políticas 

públicas à população de Correntina. 
A previsão foi de atender mais de 10 
mil pessoas. No primeiro dia de aten-
dimento os mais procurados foram 
os de oftalmologia e odontologia, no 
segundo dia, os exames de imagem – 
ultrassonografia e o serviço de emis-
são da Carteira de Identidade”, disse 
o coordenador. 

O pequeno produtor Adão Almei-
da da Silva, 45 anos, aproveitou para 
realizar o tratamento odontológico 
durante a Feira Cidadã. “Eu gostei 
muito do tratamento. Fui muito bem 
atendido. Tinha muito tempo que eu 
aguardava para cuidar dos meus den-
tes e não tinha oportunidade. Agora, 
fui atendido sem gastar dinheiro”. 
De acordo com o cirurgião dentista 
Roberto Fabiano de Oliveira, o trata-
mento feito por Adão, incluindo uma 
prótese, custaria cerca de R$ 1,5 mil 
em uma clínica particular.

A secretária de saúde de Correnti-
na, Maria de Lurdes Sodré, declarou 
que ficou surpresa com o resultado 
da Feira Cidadã. “Foi além da minha 
expectativa! A população foi atendi-
da por profissionais humanizados, 
quem foi atendido viu a forma dife-

rente que o trabalho foi feito, pois 
tivemos um atendimento humaniza-
do”, disse. 

Atendida no primeiro dia da Feira 
Cidadã, Késia Santos, fez os exames 
e descobriu a necessidade de usar 
óculos. “Na escola eu não enxerga-
va direito e tinha muita dificuldade 
para aprender. Há algum tempo que 
minha mãe tentava me levar em um 
oculista, mas não conseguia. Com a 
vinda do caminhão da Feira Cidadã, 
ficou muito mais fácil. Já fiz meus 
exames”, pontuou a menina de 13 
anos.

SAÚDE E ECONOMIA
Correntina é um dos maiores mu-

nicípios em extensão territorial da 
Bahia, com a economia baseada na 
produção de soja, algodão e pecuá-
ria. Segundo o prefeito Nivaldo Ma-
guila, além de impactar na saúde da 
população, a feira vai proporciona 
economia para o município. Para 
deslocar os pacientes para outras ci-
dades, lembrou Nivaldo, a prefeitura 
precisa “bancar ambulância, diária 
do motorista, combustível, ajuda de 
custo para cada paciente e custeio 
dos próprios exames”.

CORRENTINA

A ação de saúde ofereceu gratuitamente consultas, exames, serviços de odontologia e cirurgias eletivas.

Correntina foi o primeiro município a 
receber a Feira Cidadã em 2020

Com informações asCom/formosa

A 
Câmara Municipal de Formosa 
do Rio Preto aprovou por unani-
midade, no dia 05 de fevereiro, 

os Projetos de Lei nº 01 e 02/2020 
de autoria do Poder Executivo, que 
homenageiam antigos moradores 
das comunidades de Formosa do Rio 
Preto, com a nomeação em escolas 
públicas.

A antiga Escola Municipal Santana 
foi nomeada Escola Municipal Rita 
Manoelina dos Santos, ela está lo-
calizada na Avenida Mato Grosso do 
Sul, no Bairro Santana. O prédio foi 
ampliado pela atual gestão e inau-
gurado para atender mais de 200 
alunos dos bairros Santana, Morada 
Nova e Araçás. Já a nova instituição 
construída pelo governo municipal 
recebeu o nome de Escola Municipal 
Vicente Ferreira Lima e está situada 
no Povoado Barra do Tapuio.

 A escolha dos nomes são homena-
gens póstumas aos antigos morado-
res, um dos primeiros a residirem nas 
comunidades onde as escolas estão 
localizadas. “Dona Rita e seu Vicente 
prestaram relevantes serviços para o 
desenvolvimento desses locais e para 
a história do município. Foram suges-

tões unânimes das comunidades que 
apresentamos e agradecemos aos ve-
readores pela aprovação”, pontuou o 
prefeito Dr. Termosires Neto.

Familiares dos homenageados 
participaram da sessão, além dos 
vereadores José Edimilson de Souza 
Silva (Zé de Zuza) – presidente do 
Legislativo; Maria Rosita Azevedo de 
Araújo (Rosita); José Raimundo Cer-
queira de Souza (Netinho); Manuela 
Fernandes da Rocha; Sandoval Quei-
roz; José Antônio Barbosa de Barros 
(Meletinha); Hildjane Leite Souza e 
Antônio Martins. 

OS HOMENAGEADOS: 
- Rita Manoelina dos Santos: filha 

de Manuel Sousa dos Santos e Ali-
ce Francisca Borges, nascida em 04 
de maio de 1938, na comunidade de 
Mandacaru, município de Santa Rita 
de Cássia, passou a morar a partir de 
1971 no bairro Santana e contribuiu 
para o crescimento dessa área. Era 
considerada por todos como admi-
rável mulher, das maiores de sua ge-
ração, que pela grandeza de que se 
revestia e pela importância da obra 
que realizava, transcende o tempo 
que lhe foi dado a viver. Constituiu fa-
mília com Ricardo Dias de Carvalho e 

da relação matrimonial, que perdurou 
por 50 anos, tendo ficado viúva em 
2002, advieram nove filhos, 31 netos 
e seis bisnetos. A saudosa dona Rita, 
pessoa boníssima e querida por todos, 
será sempre lembrada por sua alegria 
e por sua religiosidade. Católica, tinha 
o dom da oração e gostava de rezar os 
terços nas casas da comunidade. Fale-

ceu em 12 de junho de 2016.
- Vicente Ferreira Lima: filho de 

Tomaz Ferreira de Souza e Maria 
Lima dos Santos, nascido em 05 de 
abril de 1939, na comunidade Aldeia 
dos Gerais do Rio Preto, em Formosa. 
Constituiu família com Isabel Gomes 
de Araújo com quem teve 11 filhos, 
38 netos e 39 bisnetos. O saudoso 

seu Vicente era uma pessoa alegre 
e adorava se divertir com os amigos. 
Começou a morar na comunidade 
Barra do Tapuio em 1966, sendo um 
dos primeiros moradores dessa lo-
calidade. Além de todo o legado de 
honestidade, bondade e alegria que 
deixou para todos. Faleceu em 3 de 
outubro de 2014.

FORMOSA DO RIO PRETO

A Lei nº 01 e 02/2020 é de autoria do Executivo e foi aprovada por unanimidade pelo Legislativo

Projetos de Lei homenageiam antigos 
moradores de Formosa do Rio Preto

FOTOS: ASCOM FORMOSA

FOTOS: SECOM
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BARREIRAS 

Jayme moDesto - R-ABJ/3560

A 
implantação da Policlínica Re-
gional de Saúde em Barreiras 
vai mudar a realidade da assis-

tência médica de alta complexidade 
dos municípios que compõe a re-
gional, se tratando de saúde, essa 
talvez seja a mais importante ação 
do estado, depois da construção do 
Hospital do Oeste.

 O governador Rui Costa inaugurou 
e entregou a Policlínica Regional de 
Barreiras, no dia 10 de fevereiro, com 
a presença de 35 prefeitos, vice-pre-
feitos, 14 deputados, além de lide-
ranças políticas de toda região.

 “Essa é a melhor política pública 
de saúde é apostar na atenção bá-
sica e nos cuidados intermediários 
e é aí, onde se encaixa a Policlínica. 
Aqui serão 19 especialidades médi-
cas, consultas e exames médicos de 
alta complexidade disponíveis”, pon-
tuou o governador.

Essa foi a 16ª Policlínica constru-
ída pelo Governo do Estado e a pri-
meira da região oeste da Bahia. A 
nova unidade de saúde está orçada 
em R$ 27 milhões de reais e vai be-
neficiar cerca de 550 mil moradores 
dos 20 municípios consorciados. 

Entre eles, Angical, Baianópolis, 
Barreiras, Brejolândia, Brotas de 
Macaúbas, Catolândia, Cotegipe, 
Cristópolis, Formosa do Rio Preto, 
Ibotirama, Luís Eduardo Magalhães, 
Mansidão, Morpará, Muquém de São 
Francisco, Wanderley, Tabocas do 
Brejo Velho, Paratinga, Riachão das 
Neves, Santa Rita de Cássia e São 
Desidério.

 Construída estrategicamente ao 
lado do HO, a Policlínica vai possibi-
litar a descentralização da assistên-
cia à saúde e regionalizar o atendi-
mento ao cidadão, que passa a ter 
acesso aos serviços mais próximo da 
sua cidade, sem precisar se deslocar 
por longas distâncias ou aguardar 

Governador do Estado 
inaugura a 16ª Policlínica 
em Barreiras

tempo excessivo para o atendimento.
A policlínica conta com uma equi-

pe de 106 profissionais, que iniciou 
os atendimentos no dia seguinte a 
sua inauguração (11), e especiali-
dades como angiologia, cardiologia, 
endocrinologia, gastrenterologia, 
neurologia, ortopedia, oftalmologia, 
otorrinolaringologia, ginecologia/
obstetrícia, mastologia e urologia. 

Também serão oferecidos na po-
liclínica, exames como ressonância 
magnética (com e sem contraste), to-
mografia (com e sem contraste), ma-
mografia, ultrassonografia com do-
ppler, ecocardiografia, ergometria, 
mapa, holter, eletroencefalograma, 
raio-X, eletrocardiograma, endos-
copia, colonoscopia, nasolaringos-
copia, colposcopia, histeroscopia, 
cistoscopia, entre outros, ligados às 
especialidades de oftalmologia.

A nova unidade de saúde vai ser 
administrada pelo Consórcio Público 
Inter Federativo de Saúde da Região 
de Barreiras e Ibotirama, criado com 
essa finalidade pelos municípios que 
compõem a regional, que irá tam-
bém, ratear os custos com a assis-
tência, de acordo com a população 
de cada associado. 

Atualmente o Consob é presidido 
pelo também prefeito de Catolân-
dia, Gilvan Pimetel Ataíde, eleito 
por unanimidade pelos prefeitos que 
compõem a Regional com mandato 
de dois anos vigentes. 

“É um momento ímpar no Oeste 
da Bahia, a Policlínica é um sonho 
de consumo dos prefeitos da região 
e quem ganhou com isso foi a popu-
lação, que em maioria, só tem aten-
dimento de Atenção Básica de Saú-
de e nessa unidade regional 5 mil 
pessoas pormês poderão ter aten-
dimento médico de diversas espe-
cialidades. Em nome dos prefeitos 
do consórcio de saúde agradeço ao 
Governo do Estado por ter nos be-
neficiado com essa obra”, pontuou 

o presidente do consorcio.

ATENDIMENTO
É preciso lembrar que a Policlínica 

de Barreiras não é uma unidade de 
atendimento de urgência e com por-
tas abertas e sim, para pacientes que 
não necessitem de cuidado e avalia-
ção imediata do especialista. 

Todas as consultas e exames são 
feitos através de um agendamento 
prévio, que deve ser realizado pela 
Secretaria de Saúde dos municípios 
consorciados. O objetivo é receber 
pacientes que já passaram por uni-
dades da Atenção Básica e que pos-
suem encaminhamento para atendi-
mento na unidade especializada. 

Para levar os pacientes de seus 
municípios até a Policlínica, foram 
adquiridos, pelo Governo do Estado, 
micro-ônibus com ar condicionado 
e acessibilidade, que fazem o trans-
porte diariamente.

Durante a visita a Barreiras o go-
vernador entregou também, a pri-
meira etapa da ampliação do Hos-
pital do Oeste (HO), que incluiu dois 

blocos de enfermarias com 62 leitos 
de ampliação para internação de 
adultos, sendo um de isolamento e 
115 profissionais contratados.

MAIS POLICLÍNICAS
Atualmente são 305 municípios 

baianos com a cobertura das policlí-
nicas e para ampliar o atendimento, 
o governador autorizou a Secretaria 
da Saúde (Sesab) a iniciar a licitação 
das obras da Policlínica de Santa Ma-
ria da Vitória, por meio do Consórcio 
Interfederativo de Saúde da Bacia 
do Rio Corrente, que inclui cidades 
como Bom Jesus da Lapa, Correntina 
e Serra do Ramalho. Duas unidades 
estão em construção em Salvador e 
uma em São Francisco do Conde. Já 
foram lançadas as licitações para a 
construção das policlínicas regionais 
de Itaberaba, Brumado, Eunápolis, 
Ribeira do Pombal e Serrinha.

OPINIÃO
No ato político de inauguração da 

Policlínica, Rui Costa conseguiu uma 
proeza, colocar no mesmo palanque 

Com a presença de 35 prefeitos, 14 deputados federais e estaduais, vice-prefeitos, vereadores e várias lideranças 
políticas da região, governador Rui Costa entrega a nova unidade de saúde

FOTOS: PAULA FRÓES / GOV-BA

o prefeito Zito Barbosa adversário, a 
deputada Jusmari Oliveira que é liga-
da a Otto Alencar, e também ligada 
a Rui e a Zito, Antônio Henrique Jr. 
ligado ao vice-governador João Leão 
e inimigo político dos dois, além do 
deputado federal Tito que faz carrei-
ra solo e é prefeiturável e o principal 
concorrente do prefeito Zito Barbosa 
na sucessão municipal nas eleições 
de outubro de 2020.

Além disso, os discursos políticos 
direcionados ao ato inaugural da 
importância da Policlínica, também 
chamaram atenção, dirigindo-se ao 
governador Rui Costa, Zito disse “não 
somos aliados políticos, mas temos 
parcerias nas ações. Estou aqui para 
agradecer, o senhor por ter atendido 
os nossos pedidos”, seguido de Jus-
mari e Antônio Henrique Jr., na mes-
ma direção.

Bom, confesso que depois de ouvir 
atentamente os discursos, estou até 
agora sem saber realmente quem é 
o Pai da Criança, até porque, todos 
“intencionalmente” nas entrelinhas, 
quiseram dar uma pongada.
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Prefeita de 
Baianópolis -
Jandira Xavier

Prefeita de 
Cotegipe -
Márcia Sa Teles

Prefeita de 
Wanderley -
Fernanda Sa Teles

Prefeito de Formosa 
do Rio Preto - 
Termosires Neto

Prefeito de 
Ibotirama  - 
Terence Lessa

Prefeito de Luís 
Eduardo Magalhães  
- Oziel Oliveira

Prefeita de 
Brejolândia -
Gilmar Ribeiro (Mazim)

Prefeito de Angical  
- Gilson Bezerra

Prefeito de Brotas 
de Macaúbas - 
Litercílio Júnior

Prefeito de 
Barreiras -
Zito Barbosa

Prefeito de 
Catolândia -
Gilvan Pimentel

Prefeito de Morpará  
- Lelei Barreto

Prefeito de 
Tabocas  - 
Humberto Pereira

Prefeito de Santa 
Rita de Cássia - 
Romualdo Setúbal

Prefeito de
Riachão das Neves
 - Miguel Crisóstomo

Prefeito 
de Muquém -
Márcio Mariano

Prefeito de 
São Desidério
 - Zé Carlos

Prefeito de 
Paratinga - 
Marcel Carvalho

Prefeito de 
Mansidão -
Ney Borges

Prefeito de 
Cristópolis -
Gilson Nascimento

PREFEITOS
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TABOCAS

Jaime moDesto

O 
município de Tabocas do Brejo 
Velho no Oeste do estado foi o 
que mais teve avanços nos últi-

mos sete anos, o prefeito Beto e sua 
equipe de governo comemoram o re-
sultado de uma gestão eficiente, de 
muito trabalho e expressividade em 
todos os setores da administração, 
sobre tudo as conquistas nas melho-
rias de unidades e serviços de saúde 
e educação.

O governo municipal também fez 
importantes investimentos na infra-
estrutura urbana e rural, além de 
priorizar também a área social, com 
incentivo às ações efetivas em favor 
da população menos favorecida do 
município.  

O grande desafio do governo “Tra-
balhar no Presente  Pensando no 
Futuro”, foi fazer com que a gestão 
pública acompanhasse o desenvol-
vimento e o crescimento do muni-
cípio e atendesse, as expectativas 
e necessidades da população e dos 
segmentos produtivos do município, 
fazendo com que  os serviços e os in-
vestimentos públicos atenda as de-
mandas e exigências da sociedade e 
iniciativa privada. 

A afirmação é do prefeito Hum-
berto Pereira (Beto), ao analisar até 
aqui, os sete anos de sua adminis-
tração. “Avançamos muito em todos 
os setores da administração, mas os 
dois primeiros anos foram muito di-
fíceis, pois recebemos uma prefeitu-
ra totalmente desorganizada, além 
de débitos, carência de recursos e 
com o limite prudencial dos gastos 
com o funcionalismo, estabelecido 
pela Lei de Responsabilidade Fis-
cal”, pontuou o prefeito.

Mesmo assim, conforme o gestor, 

com todas as dificuldades o muni-
cípio não parou. As contas foram 
ajustadas e muitos investimentos 
foram feitos nestes sete anos, o que 
garantiu a continuidade do desen-
volvimento econômico e social de 
Tabocas do Brejo Velho. 

“Fomos responsáveis por implan-
tar na gestão a cultura da economici-
dade, começando com a elaboração 
e execução de orçamentos enxutos, 
com receitas e despesas equilibra-
das e planejamento de investimen-
tos com base na arrecadação efeti-

va”, destacou Beto.
Dessa forma, conforme o prefeito, 

foi possível a execução de importan-
tes obras em todas as áreas da ad-
ministração, dotando o município de 
uma boa infraestrutura em todos os 
segmentos. 

Ao abrir as comemorações e fes-
tejos de São Sebastião no distrito de 
Mariquita, no dia 18 de janeiro, o pre-
feito Beto fez uma retrospectiva em 
seu pronunciamento e apresentou um 
balanço das principais intervenções 
realizadas no período de 2014 a 2019.

Prefeito de Tabocas apresenta balanço 
de investimentos em infraestrutura
Beto apresentou as principais intervenções realizadas no município no período de 2014 a 2019
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CONFIRA A LISTA DE OBRAS
1. Reforma e ampliação do Hos-

pital Municipal – 26/02/2013
2. Construção da Academia de 

Saúde na sede – 22/02/2013
3. Reforma da Praça da entrada 

da cidade – 22/02/2013
4. Reforma da Quadra Polies-

portiva da entrada da cidade 
– 22/02/2013

5. Construção de Praça ao Lado 
da Academia de Saúde – 
22/02/2013

6. Reforma de todos os PSF’s do 
município – 22/02/2013

7. Reforma e ampliação do Cemi-
tério da sede – 03/05/2013

8. Aquisição de área murada na 
Av. Brasil, sede do município – 
15/05/2013

9. Reforma e ampliação da sede 
da Prefeitura Municipal – 
04/06/2013

10. Construção de Quadra Polies-
portiva no Povoado de Cabi-
ceirinha – CAIXA – 02/09/2013

11. Conclusão da Construção do 
Ginásio Poliesportivo sede – 
CAIXA – 18/10/2013

12. Ampliação da Escola Municipal 
Eurico vGaspar Dutra (Distrito 
de Mariquita) – 02/12/2013

13. Construção da Praça ao lado 
do Ginásio Municipal (recursos 
próprios) – 02/01/2014

14. Construção de Quadra Polies-
portiva Coberta na localidade 
de Mocambo – 02/01/2014

15. Pavimentação em paralelepí-
pedo do entorno do Ginásio 
Municipal – 02/01/2014

16. Pavimentação em paralelepí-
pedo do entorno do Ginásio 
Municipal – 02/01/2014

17. Construção de Quadra 
Poliesportiva da Escola 
Reino da Alegria (PAR/FNDE) - 
16/01/2014

18. Construção de UBS na locali-
dade de Brejinho do Itacarambi 
– 03/02/2014

19. Construção da sede do CRAS 
– 03/02/2014

20. Pavimentação em paralelepí-
pedo na localidade de Olho 
D’Água – 10/03/2014

21. Pavimentação da Praça da 
Igreja Olho D’Água do Cedro – 
18/03/2014

22. Ampliação da Escola Muni-
cipal Rui Barbosa (sede) – 
21/03/2014

23. Ampliação da Escola Munici-
pal Rui Barbosa (Povoado de 
Vereda) 21/03/2014

24. Pavimentação asfáltica da Pra-
ça Castro Alves – 01/04/2014

25. Reforma e modernização da 
Praça Municipal (em frente à 
prefeitura)- 04/04/2014

26. Construção da praça no 
Povoado de Olho D’Aguinha – 
18/06/2014

27. Construção do lavador de car-
ros (ambulância) na garagem 
municipal – 18/06/2014

28. Construção da Praça da Igreja 
do Olho D’Água do Cedro – 
18/06/2014

29. Construção de quadra polies-
portiva (recursos próprios) nas 
localidades de Brejinho do 
Itacarambi, Camarinha, José 
Francisco – 01/10/2014  

30. Reconstrução e modernização 
da Praça Presidente Dutra (re-
cursos próprios) – 01/10/2014

31. Reconstrução de ponte no Po-
voado de Olaria – 08/10/2014

32. Construção de quadra po-
liesportiva na localidade de 
Camarinha – 05/11/2014

33. Construção de Quadra Polies-
portiva no Povoado de Vereda 
– CAIXA – 05/11/2014

34. Calçamento da localidade de 
Olhos D’Água do Cedro (próxi-
mo ao colégio) convênio com a 
CAIXA – 11/12/2014

35. Construção de dois quiosques 
na Praça Castro Alves – 
04/01/2015

36. Calçamento em paralelepí-
pedo do bairro Taboquinha 
(em frente ao colégio e no 
entorno da UBS Taboquinha) – 
18/03/2015

37. Construção de Cobertura 
da Quadra Poliesportiva da 
Escola Reino da Alegria – 
04/05/2015

38. Construção de quadra polies-
portiva na localidade de José 
Francisco – 01/09/2015

39. Construção da Praça da Rodo-
viária – 26/10/2015

40. Construção de cobertura 
da quadra poliesportiva da 
localidade de Camarinha – 
16/12/2015

41. Construção de cobertura da 
quadra poliesportiva da locali-
dade de Vereda – 16/12/2015

42. Construção de cobertura 
da quadra poliesportiva da 
localidade de José Francisco – 
16/12/2015

43. Recuperação da quadra po-
liesportiva em frente a Câmara 
Municipal – 04/04/2016

44. Pavimentação em parale-

lepípedo da Rua Ladislau – 
06/04/2017

45. Pavimentação em paralelepí-
pedo da Rua 13 de maio  – 
06/04/2017

46. Pavimentação em paralelepí-
pedo do Beco da Praça do 
Mercado – 06/04/2017

47. Pavimentação em paralelepí-
pedo da Rua Professora Maria 
Angelina – 06/04/2017

48. Pavimentação em paralelepí-
pedo da Rua Tamandaré – 
06/04/2017

49. Pavimentação em paralelepí-
pedo da Rua Joaquim Cearen-
se – 06/04/2017

50. Pavimentação em parale-
lepípedo da Rua México – 
06/04/2017

51. Pavimentação em parale-
lepípedo da Rua Argentina – 
06/04/2017

52. Pavimentação em paralelepí-
pedo da Rua Tamandaré – 
06/04/2017

53. Pavimentação em parale-
lepípedo da Travessa José 
Teodoro – 06/04/2017

54. Pavimentação em paralelepí-
pedo da Travessa Av. Brasil 1 
e 2  – 06/04/2017

55. Pavimentação em paralelepí-
pedo da Travessa Inocêncio 
Miguel – 06/04/2017

56. Pavimentação em paralelepí-
pedo da Travessa Ângelo da 
Cruz – 06/04/2017

57. Pavimentação em paralelepí-
pedo da Travessa Antônio 
Gonçalves – 06/04/2017

58. Pavimentação em parale-
lepípedo da Travessa Getúlio 
Vargas – 06/04/2017

59. Pavimentação em paralelepí-
pedo no Distrito de Mariquita 
– 06/04/2017

60. Pavimentação em paralelepí-
pedo no Povoado de Olho 
D’Aguinha – 06/04/2017

61. Pavimentação asfáltica da 
Rua Antônio Gonçalves – 
11/04/2017

62. Pavimentação asfáltica da Rua 
2 de Julho – 11/04/2017

63. Construção de um Parque 
Infantil no Distrito de Mariquita 
– 02/05/2017

64. Reconstrução e modernização 
da Praça 02 de Julho (recursos 
próprios) – 15/05/2017

65. Reconstrução e modernização 
da Praça em frente à Igreja 
Matriz – 02/06/2017

66. Construção de Academia de 
Saúde ao Ar Livre no Distrito 
de Mariquita – 04/07/2017

67. Construção da Academia de 
Saúde no Distrito de Mariquita 
– 04/07/2017

68. Pavimentação em paralelepí-
pedo da Rua 7 de Setembro 
– 11/10/2017

69. Pavimentação em paralelepí-
pedo da Rua Vicente Mateus 
– 05/12/2017

70. Pavimentação em parale-
lepípedo da Rua Junco – 
05/12/2017

71. Construção de dois quiosques 
na Praça Castro Alves – 
10/04/2018

72. Construção da Praça da Dele-
gacia – 01/05/2018

73. Pavimentação em paralelepí-
pedo (CONDER) nas ruas Alto 
da Serra, Joaquim Borges, 
Projetada 1 e Primavera – 
16/05/2018

74. Pavimentação em paralelepí-
pedo no Povoado de Mocambo 
– 20/06/2018

75. Recuperação de ponte na 
Localidade de Desterro – 
01/11/2018

76. Pavimentação em paralelepí-
pedo no Setor Aeroporto – 
01/11/2019

77. Reforma de todas as escolas 
municipais – todos os anos 

78. Murada das escolas: Breji-
nho do Itacarambi, Barra do 
Peixinho, Camarinha e José 
Francisco 

79. Terraplanagem e cascalha-
mento em estradas vicinais  

80. Implantação de manilhas com 
aterro em locais necessitados; 

81. Abertura de estrada vicinal 
entre as localidades de José 
Francisco e Tauá  

82. Recuperação da Praça Princi-
pal do Distrito de Mariquita  

83. Instalação de pontos de ônibus 
em várias localidades 

84. Construção de quadra polies-
portiva em Negramina – CAIXA 

OBRAS SEM CONCLUSÃO 
• Construção da Creche
• Calçamento no Povoado de 

Mocambo
• Construção de Colégio no 

Povoado de Cabiceirinha (PAR/
FNDE)

• Construção de ginásio poliespor-
tivo na Escola Municipal Manoel 
Messias (PAR/FNDE)

• Construção de praça com quios-
que na entrada da cidade
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as demandas do carnaval, 16 
postos elevados, incluindo 
os que serão utilizados pela 
Guarda Civil Municipal, dando 
ainda mais eficiência à prote-
ção dos nossos foliões. Além 
de vídeo monitoramento e 
pontos estratégicos que serão 
fechados para revista corporal 
com detector de metais, nos 
Circuitos Aguinaldo Pereira e 
Zé de Hermes.

“Temos hoje um dos carna-
vais mais seguros da Bahia 
graças à ação conjunta das 
polícias Civil, Militar, Rodoviá-
rias Federal e Estadual, Corpo 
de Bombeiros e Guarda Civil 
Municipal. A parceria com 
os blocos, imprensa e toda a 
equipe que organiza e reali-
za esta festa é imprescindível 
para que ela ganhe visibilida-
de de forma tão positiva”, pon-
tuou o prefeito Zito Barbosa.

CORRENTINA 
Em Correntina o tema des-

te ano é “E a festa continua… 
escolhi Correntina pra brin-
car”, referência a maior festa 
realizada no município, que 
contará com apresentação de 
11 atrações durante os cinco 
dias de festa, que começa na 
sexta-feira (21), com o Carna-
val dos Idosos e das Crianças 
animado pela Bandinha Cha-
me Gente, na Praça Cabloco. 
A partir do sábado (22), os 
foliões terão Trio Retrô na ave-
nida e durante o dia apresen-
tações musicais no Ranchão 
e nas Sete Ilhas, principais 
pontos turísticos do municí-
pio. Todos os dias haverá apre-
sentação da Bandinha de Fre-
vo pelas ruas, sendo uma das 
atrações mais aguardadas, a 
banda Olodum Internacional, 

que se apresentará na noite 
de segunda-feira (24).

FORMOSA
Em Formosa do Rio Preto 

a folia começa oficialmente 
no dia 21 com a escolha da 
rainha do carnaval e vai até o 
dia 24, com a programação de 
apresentação de bandas e de 
blocos no Carnaval do Bairro 
Projeto. A festa passou a fa-
zer parte do calendário cul-
tural do município, conforme 
o Projeto de Lei n° 03/2020, 
de autoria do Poder Executivo 
Municipal aprovado por una-
nimidade pelo Legislativo for-
mosense no dia 18 de feverei-
ro, em sessão extraordinária.

“Com a lei teremos mais 
respaldo para manutenção da 
parceria da administração mu-
nicipal nas próximas edições 
dessa festividade, valorizando 
e incentivando a cultura for-
mosense e ao mesmo tempo, 
proporcionando lazer ao povo, 
o que promove também mais 
qualidade de vida e bem-es-
tar para as pessoas”, explica 
o prefeito Dr. Termosires Neto.

As atividades carnavalescas 
no bairro Projeto tem tomado 
grandes proporções, contan-
do com um público expressi-
vo. Desde 2019, a atual gestão 
apoia culturalmente o evento 
que anteriormente, era cus-
teado há mais de 10 anos por 
meio de doações de amigos, 
integrantes da Banda Passa-
rinho, moradores do bairro e 
simpatizantes. Todavia, dada 
as dimensões atingidas pelas 
festividades, o valor já não era 
mais suficiente para custear 
todas as despesas do evento, 
fato que estava comprome-
tendo a sua continuidade.

Da reDação

A 
folia momesca vai con-
tagiar a região Oeste da 
Bahia e os municípios de 

Barreiras, Correntina e For-
mosa do Rio Preto se prepa-
raram para receber os foliões 
com diversas atrações duran-
te o período de 21 a 25 de fe-
vereiro. 

“Misture tudo e venha!” é o 
tema do Barreiras Folia 2020 
que acontece no período de 
21 a 25 de fevereiro, no mu-
nicípio de Barreiras. São mais 
de 40 atrações, nos circui-
tos Aguinaldo Pereira, Zé de 
Hermes e Rio de Ondas. A ex-
pectativa dos organizadores 
é de receber mais de 200 mil 
pessoas e movimentar R$ 30 
milhões na economia do mu-
nicípio e da região. 

A abertura oficial acontece 
no dia 21 com apresentação 
da corte momesca, de Bel 
Marques no Circuito Aguinal-
do Pereira e Ricardo Chaves no 
Circuito Zé de Hermes. Além 
das atrações Tayronne Ciga-
no, Igor Kannário, Guig Gueto, 
Cheiro de Amor, Vinny No-
gueira, Chiclete com Banana, 
Maiara e Maraisa, Batukerê, 
Rafa e Pipo, Psirico, Alexan-
dre Leão, artistas regionais e 
dos blocos carnavalescos que 
também investiram na vinda 
de artistas como Oz Bambaz, 
La Fúria, Turma da Bregadei-
ra, O Poeta, DJ Gugga, Lincoln 
e Duas Medidas, Ninha, Papa-
zoni, Kidueto, Boyzinho, entre 
outros. 

De acordo com a Secretaria 
de Segurança Cidadã e Trân-
sito, serão 2.500 homens atu-
ando nas forças de segurança 
nos circuitos, para atender 

Municípios se preparam para receber os 
foliões com diversas atrações

Carnaval: 
Tem folia na 
região Oeste
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SÃO DESIDÉRIO

quilha.
Não esquecendo época carnava-

lesca, na sexta-feira (21) de carna-
val, a população irá se divertir com a 
7ª edição do Carnaval de Marchinhas 
ao som de Sopra Folia. A concentra-
ção será na Praça Juarez de Souza às 
18 horas percorrendo as principais 
ruas da cidade.

No sábado (22), data oficial do 
aniversário de São Desidério, a pro-
gramação começará às 05 horas da 
manhã, com a Alvorada pelas ruas 

da cidade, a tradicional Ecobike e 
shows musicais com bandas locais 
na Praça Abelardo Alencar.

“Foi pensada uma programação 
juntamente com o Conselho de Cul-
tura, preparada com todo carinho, 
com o intuito de agregar eventos 
culturais e atividades esportivas. 
Convidamos a população a participar 
conosco dessa festa em comemora-
ção aos 58 anos de São Desidério”, 
destacou u o secretário da SECULT, 
Florentino Souza.

Com informações: 
asCom/são DesiDério

No dia 22 de fevereiro, São De-
sidério comemora 58 anos de 
emancipação política com uma 

programação especial organizada 
pela Prefeitura de São Desidério por 
meio da Secretaria Municipal de Cul-
tura, Esporte e Lazer (SECULT), em 
parceria com o Conselho Municipal 
de Cultura.

A programação inicia no dia 17 e 
segue até o sábado (22), com apre-
sentação teatral do Grupo Trakinus 
na Lavanderia Cultural e em seguida 
apresentação do Terno em homena-
gem à cidade, apresentado pelo Gru-
po da Melhor Idade Padre Jacy. Além 
de atividades esportivas no Ginásio 
de Esporte Professor Almiro Almei-
da, aulão de capoeira com o Grupo 
Sangue, zumba e funcional na orla, 
entre outras. A cultura do Encontro 
de Reisados também estará presente 
com participação de grupos da sede, 
do distrito de Sitio Grande e de Fur-

Para celebrar a data 
foi organizada uma 
programação festiva 
para a população

São Desidério 
comemora 58 anos de 
emancipação política

De acordo com a publicação da Produção Agrícola Municipal 
2018 (PAM 2018), divulgada no dia 05 de setembro de 2019 pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município 
que mais se destacou no país no ano de 2018 em termos de va-
lor de produção foi São Desidério, beneficiado pelas condições 
climáticas favoráveis da região. O município teve R$ 3,6 bilhões 
em valor de produção, aumento de 54,4% em comparação com 
2017. A principal cultura local é a soja, com 1,6 milhão de tone-
ladas e valor de produção de R$ 1,8 bilhão. São Desidério tam-
bém é grande produtor de milho e de algodão herbáceo, tendo 
produzido 513,3 mil toneladas de algodão herbáceo (+75,4%), 
com valor de produção de R$ 1,5 bilhão; e 558,1 mil toneladas de 
milho (+45%), com valor de produção de R$ 281,7 milhões. Alfre-
do lembrou que o algodão é um produto que tem alto valor agre-
gado. Isso fez com que o município, somando todas as culturas, 
se destacasse como o primeiro do Brasil. Fonte: Agência Brasil.

Carnaval: 
Tem folia na 
região Oeste

ANGICAL

foram desenvolvidos durante o ano 
de 2019, e ainda, uma projeção do 
que ele e os demais vereadores têm 
como prioridades para o ano de 
2020.

No decorrer da sessão todos edis 
fizeram uso da palavra, alguns de-
bates mais acalorados entre oposi-
ção e situação, mas tudo dentro da 
normalidade ao se tratar de um ano 
eleitoral. 

O que mais marcou a sessão de 
abertura dos trabalhos em Angical, 
foi à entrega de nove computado-
res portáteis adquiridos para uso 
dos vereadores, visando tornar o 
processo legislativo mais moderno 
e com menor uso de papel. Os equi-
pamentos foram adquiridos através 
de pregão presencial e no ato de en-
trega os vereadores assinaram um 
termo de compromisso, onde cada 
um compromete-se a de zelar pelos 
equipamentos. 

O presidente da Câmara de Vere-
adores, Dejacir dos Santos, agra-
deceu o empenho da Comissão de 

Licitações da Casa, por viabilizar a 
aquisição em meio a processo lici-
tatório e também dos servidores da 
área de Informática pelo apoio na 
aquisição e desejou boa sorte aos 
vereadores, solicitando que usem o 
equipamento com responsabilidade.

Lembrando que no final de de-

zembro de 2019, o presidente Deja-
cir, devolveu ao executivo municipal 
a importância de R$ 20.000,00, para 
a construção de uma praça na sede 
do município.

O Legislativo municipal de Angi-
cal é composto pelos seguintes ve-
readores:

Dejacir Pereira de Souza - pre-
sidente, Dario Pereira Coité - vice, 
Armindo Pereira de Souza - 1º se-
cretário, Nizaldo Silva Souza - 2º 
secretário, Natalino Ribeiro, Edimar 
Vieira da Silva, Noel Ramos Vasco, 
Carlos da Rocha Silva e Antônio 
Francisco Neto.

Jaime moDesto

Depois de esgotado o período de 
recesso regimental previsto em 
Lei, os vereadores e a Câmara 

Municipal de Angical voltaram às 
suas atividades normais no dia 17 de 
fevereiro, com a Sessão Solene de 
abertura dos trabalhos legislativos 
do primeiro período de 2020. 

As sessões ordinárias acontecem 
todas as segundas-feiras no horário 
regimental, no Plenário Décio Fer-
reira Coité.

Ao abrir os trabalhos o presiden-
te da Câmara Dejacir Pereira dos 
Santos, deu as boas vindas a todos 
e destacou que as atividades devem 
ser realizadas com responsabilida-
de, seriedade e muito diálogo. “As-
sim como ocorreu no ano passado, 
tenho certeza que em 2020 todos os 
vereadores desta casa trabalharão 
com a mesma dedicação”, disse o 
presidente.

O presidente Dejacir falou tam-
bém sobre todos os trabalhos que 

Na sessão foi feito um balanço das 
ações de 2019 e apresentada às 
prioridades para este ano.

Câmara de Angical reabre os trabalhos do primeiro período de 2020

SITE: MAIS OESTE
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O GOVERNO DO ESTADO

POLICLÍNICA REGIONAL

EM BARREIRAS

HOSPITAL DO OESTE

CHEGAR CADA VEZ MAIS PERTO
ESTÁ FAZENDO A SAÚDE

POLICLÍNICA REGIONAL EM BARREIRAS
ESSA UNIDADE VAI REALIZAR CONSULTAS E EXAMES  COM ESPECIALISTAS 
PARA TODA A POPULAÇÃO. SERÃO 20 MUNICÍPIOS BENEFICIADOS E COM 
TRANSPORTE GRÁTIS. 

AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DO OESTE 
PARA ATENDER AINDA MELHOR A POPULAÇÃO, FOI AMPLIADA
A INTERNAÇÃO CIRÚRGICA COM NOVOS 62 LEITOS.  

E MUITO MAIS VEM POR AÍ, SÓ COM OBRAS TAMANHO G.
BAHIA .  AQUI E TR ABALHO.´


