www.jornalgazetadooeste.com.br

GAZETA: A SUA FONTE SEGURA DE INFORMAÇÃO

GAZETA DO OESTE
ANO XV - EDIÇÃO 782

BARREIRAS - BAHIA - 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2020

PREÇO R$ 3,00

Prefeituras
do Oeste
decretam
medidas
temporárias
de prevenção
ao contágio
da Covid-19
Trata-se de medida cautelar de proteção à saúde pública

BARREIRAS

Pág. 03

TRE REALIZA SESSÃO ITINERANTE NA
CÂMARA DE VEREADORES

CORRENTINA

CARNAVAL 2020 CONTOU COM
APOIO DA BAHIATURSA

PROGRAMA

ENCONTRO MARCADO

Todos os dias às 12h pela TV Câmara de Barreiras

CANAL

4.3

Apresentação:

Jayme Modesto

Pág. 04

PÁGINA 05

WANDERLEY

PODER LEGISLATIVO
RETORNA AOS TRABALHOS

Pág. 05

2

Diretoaoassunto
EDITORIAL

JAYME
MODESTO

O MOMENTO NÃO É DE
PENSAR EM ELEIÇÕES
COM O RECRUDESCIMENTO
da pandemia do novo Coronavírus, partidos e políticos começam a se movimentar para
um possível adiamento das
Eleições 2020, que seria realizada em 04 de outubro.
Acho que nesse momento
a preocupação tem que ser
cuidar da vida das pessoas,
todo resto é secundário. É uma
preocupação sim, mas no meu
entendimento não é um assunto que deve ter prioridade.
O Brasil está em estado de
calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19
e as medidas de isolamento
social, em vigor na maioria
dos estados brasileiros, tendem a permanecer durante
tempo indeterminado. O que
impossibilitaria a realização
das eleições nas datas estabelecidas pelo artigo 29, II,
da Constituição Federal, ou
seja, no primeiro domingo de
outubro (primeiro turno) e no
último domingo de outubro
(segundo turno), deste ano.
Segundo os especialistas no
assunto não há problema em
alterar as datas das eleições
de 2020 por meio de proposta
de emenda à Constituição. O
dispositivo que regulamenta a
data da eleição não é uma cláusula pétrea da Constituição Federal, pois sob a perspectiva
constitucional é vedada a PEC
que vise abolir o voto direto,
secreto, universal e periódico.
Sendo assim, contanto que a
PEC mantenha a periodicidade
das eleições, não haveria inconstitucionalidade.
Ocorre que diversos congressistas têm sugerido a
unificação das eleições para
prefeitos e vereadores com
as eleições para presidente,
governadores, deputados federais, deputados estaduais
e senadores. Essa ideia resultaria na extensão dos atuais
mandatos dos prefeitos e vereadores até 2022, quando
ocorreriam as eleições gerais.
Nesse sentido, muitos argumentam pela redução dos
gastos eleitorais, concentrando a logística das eleições em
somente um semestre a cada
cinco anos. Todavia, a explicação parece simplista demais e
como dito pelo jornalista Henry Louis Mencken, “para todo
problema complexo, existe
sempre uma solução simples,
elegante e completamente
errada”.
Vejamos, o Brasil é um
Estado Federal divido entre
união, estados e municípios,
com competências diferentes estabelecidas pela Constituição Federal. Além disso,
o Brasil adota um sistema
de governo presidencialista,
replicado para os entes federados, estados e municípios,
que têm governadores e prefeitos eleitos diretamente pelos respectivos eleitores.
Muito embora a referência

ao reducionismo eleitoral
tenha seu direcionamento
inicial às novas formas de
oxigenar a democracia representativa, não há como negar
o seu impacto na proposta de
afastar os cidadãos brasileiros das urnas durante cinco
anos. O resultado prático de
uma proposta de emenda
à Constituição que viesse a
criar as eleições gerais de
2022 seria afastar, ainda
mais, a sociedade brasileira
das discussões políticas.
Do mesmo modo, os temas
locais merecem ser debatidos
com profundidade. A crise da
Covid-19 mostra que os municípios têm importante papel
no cumprimento dos objetivos
traçados pela Constituição Federal. No final das contas, os
municípios são as unidades da
federação mais próximas da
população, que conhecem as
peculiaridades da região e, em
vários casos, estão mais preparados para lidar diretamente
com a sociedade.
Deste modo, unificar as
eleições causaria grande confusão para o eleitorado, uma
vez que se estaria a discutir
temas completamente distintos em um mesmo momento.
Além disso, há uma questão
de ordem prática, nos anos
de eleições estaduais e nacionais, o cidadão já deve escolher candidatos para ocupar
cinco cargos diferentes, quais
sejam presidente, governador,
senador, deputado federal e
deputado estadual.
Imagine se o eleitor tiver que
votar para mais dois cargos eletivos? Para além da confusão
do conteúdo eleitoral anteriormente exposta, deve-se levar
em consideração também, essa
adição de mais cargos a serem
disputados ao mesmo tempo.
Se não é possível extrair uma
conclusão negativa imediata,
certamente não causa um bom
prognóstico.
Finalmente, deve ser levado
em conta um último aspecto
democrático. Frisa-se, realizar
uma reforma constitucional
dessa natureza em meio à crise
da Covid-19, impede que haja
qualquer debate democrático sobre o assunto. Trata-se,
como se almejou demonstrar,
de uma mudança significativa
nas regras do jogo eleitoral.
Não é uma decisão simples e
que não deveria ser tomada a
toque de caixa, sem um debate
sério sobre o assunto.
Para o deputado Ricardo
Barros (PP-PR), vice-líder do
governo na Câmara, a discussão sobre adiar as eleições nem
sequer tem cabimento. “O Congresso Nacional não pode prorrogar mandatos, não tem essa
prerrogativa. Se o Congresso
pudesse prorrogar mandatos,
o Lula ainda seria presidente”,
ironizou Barros. Segundo ele, a
Constituição não permite abrir
esse precedente.

BARREIRAS/BA,
20 fevereiro a 20 de
março /2020

NOTAs
DPE/BA amplia medidas de
prevenção ao contágio do
Coronavírus em suas unidades
Diante do crescente número de casos confirmados e
também de óbitos causados
pelo coronavírus (COVID-19)
no Brasil, a Defensoria Pública do Estado da Bahia –
DPE/BA ampliou as medidas
para prevenir o risco de contágio em suas unidades na
capital e no interior do Estado. Como medida imediata
para evitar aglomerações e
preservar a saúde de assistidos da Instituição, defensores públicos, servidores e
estagiários, os atendimentos
presenciais estão restritos
aos casos considerados urgentes e com risco de perda
dos direitos. Os demais casos, inclusive os agendados,
terão suas datas remarcadas
após a redução no número
de casos da pandemia.
A suspensão dos serviços,
inicialmente, está prevista
para 30 dias, podendo ser
alterada para mais ou para
menos a partir das informações oficiais do número
de casos. O regime especial
de atendimento inclui, também, o trabalho dos membros da Defensoria de forma
remota e em sistema de rodízio a partir da próxima segunda-feira, dia 23.

Os casos de urgência
abrangem situações nas
mais diversas áreas de atuação da Defensoria. São eles:
- Casos em que haja risco
de perda do direito de recorrer à Justiça em razão do esgotamento do prazo;
- Quando for citado ou intimado em um processo judicial;
- Participação em audiências, audiências de custódia,
e de apresentação de adolescente em conflito com a
lei e sessões de julgamento,
a serem realizadas em até
cinco dias;
- Impetração de habeas
corpus e medidas relativas à
liberdade;
- Medidas relativas a direito de saúde e risco de morte;
- Medidas de urgência para
defesa da mulher (Lei Maria
da Penha nº 11.340/2006
e para defesa de crianças e
adolescentes.
Em caso de dúvidas, os assistidos poderão ligar para o
Disque Defensoria, através
do telefone 129 (a partir de
telefone fixo), de segunda a
sexta, das 8 às 17h.
FONTE: ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO - DPE/BA

EDITAL
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas Títulos e Documentos e Registro Civil das pessoas
Jurídicas da Comarca de Baianópolis Ba. CNPJ:15.139.697/0001-53 Fone/Fax: (77) 3617-2038
Av. ACM n.º 12 Centro – CEP 47.830.000

CARTÓRIO JOTA SILVA
Djanitamar Jose da Silva - Oficial
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL

Faz saber a tantos quantos este edital virem ou dele
conhecimento 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 pelo Advogado,
Dr.° CHARLES DE SOUZA FERREIRA, inscrito na
OAB/BA n° 39.347, pelo qual ELCIO ANTONIO WEBER, brasileiro, maior e capaz, casado, lavrador, portador da Cédula de Identidade n° 21.939.680-98 SSP/
BA, inscrito no CPF n° 571.046.200-44, residente e domiciliado na Fazenda Santa Luzia, Distrito de Tabua,
Zona Rural, Baianópolis-BA, CEP 47830-000, 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 06/2020,
do imóvel identificado pela: FAZENDA SANTA LUZIA,
situada no Distrito de Tabua, Zona Rural do Município
de Baianópolis-BA, contendo área total de 54,9253ha
(cinquenta e quatro hectares, noventa e dois ares e
cinquenta e três centiares), subdividida em duas Glebas, a primeira denominada Gleba A, composta pela
área de 39,5487ha (trinta e nove hectares, cinquenta e
quatro ares e oitenta e sete centiares) e a segunda, denominada Gleba B, composta pela área de 15,3767ha
(quinze hectares, trinta e sete ares e sessenta e sete
centiares).Tudo conforme mapa e memorial descritivo,
elaborados pelo Gestor Ambiental – Téc. Em Agropecuária/Aperfeiçoamento em Georreferenciamento,
senhor Wanderley Alves Feitosa, inscrito no CREA-BA
n° 45549/TD - BA, sob Anotação de Responsabilidade
Técnica BA20190063958. Assim sendo, 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 aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo Requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme
determina a Lei. Baianópolis/BA, 11 de março de 2020.
O Oficial, Djanitamar José da Silva, do que dou fé.
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EDITAL
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 3a VARA CÍVEL DE
CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65)
3648- 6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE
CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(a) JUIZ(A) DE DIREITO
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA PROCESSO n. 1007043-69.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$
303.309,32 ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito]->PETIÇAO CÍVEL (241) POLO ATIVO: TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME POLO PASSIVO:
LONDRINA ALIMENTOS LTDA - EPP IZALETE RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA Endereço: TRAVESSA PRESIDENTE JOÃO BAPTISTA FIGUEIREDO,
N° 1.053, BAIRRO NOVO HORIZONTE, BARREIRAS
- BA - CEP: 47.802-371 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIADESEGUROS
FINALIDADE:EFETUARACITAÇÃODOPOLOPASSIVO,acimaqualificado(a),
atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da
ação que lhe é proposta, consoante consta da petição
inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze)
dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados
na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça
do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso
seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO
DA INICIAL: Ação de reparação de danos materiais
(emergentes e lucros cessantes), movida pela parte Autora em desfavor das Requeridas em razão de acidente
de acidente de transito. O boletim de ocorrência atesta
claramente a culpa do condutor do veículo, cujo qual,
era objeto de apólice de Seguro, com cobertura de RCF_V, celebrado junto à Requerida (Bradesco Auto Re
Companhia de Seguros). Apólice esta, que apresentava
como Segurada, e, também Requerida, Izalete Ribeiro dos Santos Pereira. Os danos matérias emergentes,
conserto do veículo da parte Autora, importaram em R$
236.850,10 (duzentos e trinta e seis mil, oitocentos e
cinquenta reais e dez centavos); os lucros cessantes,
importaram em R$ 66.459,22 (sessenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos). Danos estes, comprovados documentalmente.
Assim, em razão da sumula 537 do STJ e 632 e artigo
787 do CC, pleiteou-se a condenação solidaria das Requeridas ao pagamento dos danos suportados pela Autora em razão do acidente de transito ocasionado pela
imprudência do condutor do veículo Segurado, quando
perdeu o controle do veículo em uma curva, invadiu a
pista contrária, ocasionando a colisão. DECISÃO: Ante
a certidão de ID 21958279, expeça-se edital de citação
de Izalete Ribeiro dos Santos Pereira com prazo de 30
(trinta) dias, observando os requisitos e formalidades
legais, indicados no art. 257 do CPC/2015, inclusive afixando-se o mesmo no átrio do Fórum, certificando-se
nos autos. Faça constar no edital de citação que, ocorrendo a revelia, será nomeado curador especial para
defesa dos interesses do réu. Deverá a parte autora
promover a publicação do edital de citação em 1 (um)
jornal de grande circulação, mediante comprovação
nos autos. Intimem-se. Cumpra-se. ADVERTÊNCIAS
À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do
término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão
aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte
autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que
não tenha advogado constituído nos autos contarão da
data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá
ser assinada por advogado ou por defensor público. 4.
O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou
Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3° do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público
(art. 186 do CPC). E. para que chegue ao conhecimento
de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância. expediu-se o presente Edital que será afixado
no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu,
HERMAN BEZERRA VELOSO, digitei. CUIABÁ, 18
de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento n°
56/2007-CGJ
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Sessão itinerante do TRE é realizada
na Câmara de Vereadores de Barreiras
A solenidade deu início aos eventos de encerramento da revisão biométrica na Bahia
Informações/Fotos: Ascom TRE/-BA

e certificando que o Tribunal Regional Eleitoral é acessível à todos”,
destacou.

O

Tribunal Regional Eleitoral da
Bahia (TRE-BA), realizou em
Barreiras no dia 18 de fevereiro, uma sessão itinerante que deu
início a uma série de eventos programados para marcar o encerramento
da revisão biométrica no estado. A
data é limite para a realização do recadastramento dos eleitores de 242
cidades incluídas no último ciclo da
biometria na Bahia.
A solenidade foi aberta ao público e contou com a participação dos
membros da Corte Eleitoral baiana
e do procurador Regional Eleitoral,
Cláudio Alberto Gusmão Cunha.
Compuseram a mesa de honra da
solenidade de transferência de sede
do TRE-BA, o prefeito Zito Barbosa;
o presidente da Câmara de Vereadores, Eurico Queiroz; o presidente
da OAB-BA Subseção de Barreiras,
Alessandro Brandão e o juiz eleitoral de Barreiras (75ª Zona Eleitoral),
também membro do Conselho Deliberativo da Associação dos Magistrados da Bahia (Amab), Oclei Alves da
Silva. Além de diversas autoridades
locais e estudantes do Centro Educacional Luiz Viana Filho.
O presidente do TRE-BA, desembargador Jatahy Júnior, destacou
o aspecto cidadão da realização da
sessão fora da capital e também dos
mecanismos implantados para aproximar os serviços eleitorais do cida-

Membros da Corte Eleitoral baiana e o procurador Regional Eleitoral.
dão. “É com muito prazer que instrumentalizo na cidade de Barreiras, a
Justiça Eleitoral Itinerante, modalidade moderna, social e democrática
de levar a Justiça aos cidadãos”, disse e mencionou ainda o “Caminhão
da Biometria”.
“Muitas vezes o eleitor não dispõe
de meios ou de tempo para tirar o
seu título, mas com os serviços prestados pelo Caminhão da Biometria
fornecemos-lhe com mais eficiência
e rapidez, a aquisição do seu documento cívico, pois a Justiça Eleitoral põe à sua disposição toda a sua
estrutura para que ele tenha condições de melhor exercer o seu direito
público e o voto consciente. Nossa
Constituição afirma que o voto é
obrigatório. Isso exige que a Justiça
Eleitoral facilite o acesso do eleitor
que mora longe”, completou.

De acordo com o presidente do
TRE-BA, a Bahia é o quarto maior colégio eleitoral do Brasil, e o primeiro
a concluir os trabalhos de biometria.
Com a conclusão da revisão, os 417
municípios baianos realizarão as
Eleições Municipais 2020 com identificação 100% biométrica.
O prefeito Zito Barbosa destacou a parceria entre a Prefeitura de
Barreiras e a Corte Eleitoral em prol
dos munícipes e dos baianos. “Essa
é uma ação de grande importância para todos nós e os cidadãos de
Barreiras e região, que recebem com
muita satisfação essa Sessão Itinerante do TRE-BA, oportunizando aos
jovens e toda comunidade em conhecer de perto os trabalhos realizados
pela Corte. Com certeza, o dia de
hoje entra para a história marcando
a conclusão do cadastro biométrico

HOMENAGENS
Na ocasião, integrantes da Corte
Eleitoral foram agraciados com a
Comenda da Cidadania Desembargador Jatahy Fonseca: o presidente
do Eleitoral baiano, desembargador
Jatahy Júnior; a juíza Patrícia Cerqueira Kertzman Szporer; o juiz ouvidor Freddy Carvalho Pitta Lima; e o
juiz e vice-diretor da Escola Judiciária Eleitoral da Bahia (EJE-BA), José

Batista Santana Júnior. A honraria é
concedida a personalidades do mundo jurídico e da sociedade em geral,
que tenham se destacado na prestação de serviços em prol do cidadão.
JULGAMENTO
Na pauta da sessão itinerante, foi
realizado o julgamento da homologação da revisão biométrica em 16
cidades baianas, todas com recadastramento concluído em outubro de
2019. Foram ainda julgadas três instruções, um processo administrativo
e um recurso eleitoral.

Também participaram, o prefeito Zito Barbosa; o presidente da Câmara de
Vereadores, Eurico Queiroz; o presidente da OAB-BA Subseção de Barreiras, Alessandro Brandão; o juiz eleitoral de Barreiras (75ª Zona Eleitoral)
e também membro do Conselho Deliberativo da Amab, Oclei Alves da Silva.

Novo Diretor Geral do IFBA Campus Barreiras é empossado
O professor Gustavo Quirino foi eleito com 89% dos votos válidos para a gestão de 2020-2023
FOTOS: ASCOM/IFBA

Ivana Dias

A

posse do novo diretor geral do
Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Bahia
– IFBA, foi realizada no dia 05 de
março, no auditório do Campus Barreiras.
O professor Gustavo da Silva Quirino foi eleito pela comunidade acadêmica com 89% dos votos válidos
e nomeado pela Portaria n° 18 de
02 de janeiro de 2020, publicada no
Diário Oficial de União.
A Solenidade de transmissão de
cargo foi presidida pela Diretora Dicíola Figueiredo de Andrade Baqueiro, que abriu os trabalhos, e pelo
novo Diretor Geral, que encerrou a
cerimônia.
Em seu discurso de posse, o Gustavo Quirino agradeceu o apoio que
recebeu durante o processo eleitoral
e destacou a atuação e importância
das pessoas que fizeram parte da
sua história no IFBA.
“Essa gestão ‘InovaIFBA’ tem por
meta e compromisso o aumento do
número de estudantes, a redução da

A Solenidade de transmissão de cargo foi presidida pela
Diretora Dicíola Figueiredo.
evasão, a melhoria na estrutura física do instituto a informatização dos
processos e, consequentemente, a
ampliação da inclusão social, da formação sociocultural e profissional de
qualidade para estudantes de Barreiras e região Oeste”, pontuou Quirino,
que também enfatizou, a necessida-

de de articular ações de aproximação
com o poder público, como forma
de conseguir recursos que proporcionem ao IFBA Campus Barreiras a
possibilidade de continuar a oferecer
educação pública e de qualidade.
O novo Diretor é egresso do instituto, graduado em Ciência da Com-

Novo diretor geral do IFBA Gustavo da Silva Quirino

putação (UFT), Especialista em Administração de Redes Linux (UFLA),
Mestre em Ciência da Computação
(UFS) e graduando em Gestão Pública (Unicesumar). Há 12 anos professor da área de informática do campus Barreiras e por quatro anos foi
Coordenador do curso Técnico em
Informática.
Para Dicíola Baqueiro foi momento de agradecer e relembrar os desafios da gestão durante seus dois
mandatos consecutivos. “Agradeço
minha comunidade que confiou no
meu trabalho e gostaria de dizer que
foi um desafio, pois não tínhamos a
oportunidade de um técnico preencher o cargo de diretor e eu fui a
primeira técnica no país a ser eleita
no cargo de Diretora Geral. Foi uma
mudança de paradigma que deu certo, além de técnica, uma mulher”,
disse Dicíola que destacou ainda,
sobre o seu sucessor.
“Gustavo é ex-aluno da instituição, é muito competente e acredito
que ele faça um trabalho muito bom.
Teremos boas inovações durante a
gestão do novo diretor”, concluiu.
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Carnaval 2020 leva alegria e
curtição para milhares de foliões

Circuito da folia em Correntina

O carnaval de Correntina contou com a participação especial da Banda Olodum.
Informação/Fotos:
Ascom Correntina

Prefeito de Correntina
Nilson José Rodrigues (Maguila)

como foi o caso da (mulher que tomou banho). “Este é o segundo ano
que passo aqui em Correntina. É maravilhoso estar aqui nesta festa tão
linda”, afirmou Daniela, moradora
de Planaltina de Goiás.
Pela primeira vez na cidade, Edson
de Januária, de norte de Minas Gerais, contou que a diversão foi garantida. “Minha irmã me chamou para
passar o Carnaval aqui. Ela já veio
três vezes seguidas, e neste ano resolvi aceitar o convite. Agradeço demais a galera da cidade e estou muito feliz com a minha galera de Minas
Gerais aqui comigo”, destacou.

o Carnaval de rua com uma variedade
de eventos para todas as idades. Isso
sem contar as bandas nos trios na
avenida. Organizar um evento grande assim não é fácil, são muitos os
desafios e com apoio de todos, conseguimos fazer uma grande festa.”,
afirmou o prefeito Nilson José Rodrigues (Maguila).
Na sexta, foi o dia da tradicional
lavagem do beco no ritmo da banda
Forronejo Elétrico. Não faltou água,
sabão, vassoura e curtição para deixar o beco limpo e pronto para a folia. O caminhão pipa, que ajudou na
limpeza, foi utilizado para dar um
banho nos foliões mais animados,

CIRCUITOS BLOCO
SIRIGUELLA E CULTURAL
De sábado à terça, passaram pelas
as avenidas as bandas Olodum, Levanoíz, Black Style, Robson Morais,
Nego Rainner, Liz Sandra, Thiago
Nascimento, Swit de Patrão, Black
City e Os Bocas. Isso no circuito Bloco Siriguella, que contou com dois
trios descendo a avenida nos quatros
dias de shows.
Já no Circuito Cultural, a Bandinha
Chame Gente começava a descer pelas ruas às 18h, com marchinhas que
fizeram todos curtir um carnaval de
paz e de alegria. Logo depois, às 20h,
a bandinha entregava a multidão
para o cantor Diogo BA continuar a

A

s ruas da cidade foram tomadas
por uma multidão cheia de energia e disposta a brincar os cinco
dias de Carnaval em Correntina. De
um lado da cidade, a programação
trazia os sons da Bandinha de Frevo e
do Trio Retrô, no Circuito Cultural. Já
do outro, no circuito Bloco Siriguella,
dois trios elétricos desciam pela avenida com três atrações por noite.
Com alegria, e muita amizade envolvida, e mais de 20 atrações musicais, os foliões agitaram a avenida
principal. O Carnaval começou na
quinta-feira, dia 20, e foi até terça-feira, dia 25 de fevereiro. A maior
festa do Brasil contou com apoio da
Bahiatursa e envolveu toda equipe do
governo municipal na organização.
A abertura foi realizada na Casa
da Cultura Iozinho Costa com o tradicional Baile à Fantasia. Uma festa embalada pelas marchinhas dos
antigos carnavais e feita para todas
as idades, desde crianças, jovens e
idosos, todos curtiram o baile. A animação ficou por conta da Bandinha
Chame Gente, formada por músicos
da Filarmônica Erato Correntinense
e Autocrata.
“Correntina tem um diferencial. Só
nós temos as Sete Ilhas, o Ranchão e

Bandinha de Frevo pelas ruas da cidade
curtição até às 22h no Trio Retrô.
O Bloco Pivetezz levou homens vestidos de mulheres e mulheres de homens para avenida, no Arrastão das
Piveteirazz, numa zueira sem igual, o
que não faltou foi sorrisos e curtição.
O trio elétrico, comandado pela Banda Black City, animou a galera.
Isso tudo sem contar os eventos
que aconteciam no Balneário Ranchão e nas Sete Ilhas. Seja de dia ou
de noite, não dá para ficar parado no
Carnaval de Correntina. É a única cidade da região que tem carnaval na

avenida, com trios elétricos, e conseguem manter uma programação durante o dia, à beira do Rio.
HOMENAGENS
O Carnaval 2020 prestou duas
homenagens neste ano. A primeira
vinda da Bahiatursa, relembra os 70
anos do Trio Elétrico, criado do Dodó
e Osmar, em 1950. Já o município homenageou a importância cultural do
Bloco Siriguella, que ajudou a organizar o Carnaval da Cidade, entre os
anos de 1995 a 2008.
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Prefeituras do Oeste
decretam medidas
temporárias de prevenção
ao contágio da Covid-19

ASCOM/BARREIRAS

BARREIRAS: Reunião do Comitê de Operações de Emergência em Saúde Pública (COE)
PREFEITURA/LEM

Trata-se de medida cautelar de proteção à saúde pública
Da Redação

P

or meio de decretos, municípios da região Oeste da Bahia
adotaram medidas para atender
as recomendações da Organização
Mundial da Saúde (OMS), contra o
contágio do Coronavírus. Passaram
a ser proibidos eventos de lazer, religiosos, culturais, esportivos, bem
como atividades coletivas em cinemas, casa de espetáculos, atividades em academias de ginástica e em
parques infantis privados, para evitar
aglomerações. Universidades e escolas também tiveram suas atividades
suspensas nas redes públicas e particulares, e serão retomadas a partir
do momento que a situação da pandemia mudar.
Em Barreiras, o Poder Executivo
publicou no Diário Oficial do Município o Decreto nº 52, de 17 de março de 2020, que estabelece medidas
temporárias de prevenção ao contágio do vírus, que deverão ser cumpridas integralmente por todos os
órgãos públicos e privados.
No dia 18, a Secretaria de Saúdecomunicou que através da barreira
sanitária realizada no aeroporto e no
terminal rodoviário, foram identificados dois casos com características
que indicaram suspeição de Coronavírus mediante aferição de temperatura por termômetro eletrônico. Sendo uma mulher de 35 anos que esteve
em uma Exposição Internacional em
São Paulo, onde foram confirmados
casos entre os participantes e uma
mulher de 23 anos que foi atendida
no Hospital Central, oriunda de Brasília, que teve contato com um caso
suspeito na Capital Federal.
Diante dessa constatação as duas
pessoas, que passam bem, estão
em isolamento respiratório domiciliar. Após coletar o material e enviar
para análise, a Secretaria de Saúde
aguarda os resultados dos exames
e reforça que todas as providências
necessárias estão sendo adotadas
para prevenir que outras pessoas
sejam afetadas. Ressaltou ainda,
que tratam-se de casos suspeitos e
que seguirá tomando todas as medidas necessárias para a proteção dos
munícipes e conta com a colaboração de todos no enfrentamento a
essa pandemia mundial.
Já no dia 19 de março, foi comunicado pela Secretaria de Saúde, a
identificação de um novo caso com
características que indicam suspeição de Coronavírus, também na
barreira sanitária. Trata-se de um
homem de 50 anos, que teve contato com um paciente positivo para
Coronavírus, em Brasília (DF) e apresentou características que indicam
suspeição da doença. Após a coleta
de material a mostra foi enviada para
análise. A pessoa se encontra em
isolamento respiratório domiciliar
e passa bem. Enquanto aguarda o
resultado do exame o Município se-

gue tomando todas as providências
necessárias para prevenir que outras
pessoas sejam afetadas.
A orientação é que as pessoas com
casos sintomáticos devem ligar para
192 e informem a gravidade, e todos
os passageiros de ônibus oriundos
de regiões com casos confirmados
de transmissão deverão fornecer dados à equipe de Vigilância Sanitária,
com a finalidade de serem cadastrados para garantir monitoramento e
prevenção. A Central de Informações
sobre a Covid-19 é uma ferramenta
de apoio aos cidadãos, criada para
fornecer dados, orientações e esclarecer dúvidas sobre o Coronavírus.
A Central está disponível de forma
ininterrupta, 24 horas por dia, de
domingo a domingo, com equipes
preparadas para apoiar e auxiliar a
população, por telefone (77) 36139250 e ainda podem ligar ou enviar
mensagens pelo WhatsApp (77)
99956-9834.
Seguindo com o objetivo de garantir o monitoramento de ações de
prevenção, foi instituído o Comitê de
Operações de Emergência em Saúde
Pública (COE), formado pelo Secretário de Saúde, pela Secretária de Administração e Planejamento, Secretária
de Assistência Social e Trabalho, pela
Secretária de Educação, Cultura e Esporte e Lazer, pelo Procurador-Geral
do Município, pela Chefe de Gabinete,
pelo Diretor de Comunicação, pelos
Coordenadores Municipais da Vigilância Sanitária e da Vigilância Epidemiológica, e por mais 02 (dois) representantes que poderão ser indicados
pelo Hospital do Oeste.
“Precisamos agir com cautela e
prudência nesse momento para preservar a população. Esta medida foi
pensada em comum acordo com as
demais secretarias, em especial, à
da Saúde. Estamos tomando todas as
medidas e monitoramentos necessários, alertas a qualquer possível caso
da doença, evitar aglomerações neste momento, é uma recomendação
do próprio Ministério da Saúde, precisamos respeitar”, disse a secretária
de Administração e Planejamento,
Gislaine Barbosa.
O decreto ainda informa que o
não cumprimento das medidas estabelecidas será caracterizado como
infração à legislação municipal e
sujeitará ao infrator às penalidades
e sanções aplicáveis, inclusive, no
que couber cassação de licença de
funcionamento.
SÃO DESIDÉRIO
O Poder Executivo de São Desidério publicou no Diário Oficial no dia
18 de março, o Decreto Nº 015 com
medidas temporárias de prevenção
ao contágio pelo Coronavírus, no
âmbito do município. Embora o município não possua casos suspeitos
da COVID-19, a gestão compreende
que o plano de ação é fundamental
para a proteção a população. Dentre

as medidas decretadas estão a suspensão das aulas em escolas públicas e privadas, a realização de eventos públicos e privados, suspensão
de férias e licenças de profissionais
da saúde e em outros setores estratégicos, entre outras. “Infelizmente o mundo luta contra um inimigo
oculto, o Coronavírus, e a prevenção
é a melhor forma de controle. O momento é de muita seriedade e responsabilidade de cada um de nós,
pois somente com sensibilização
da importância da prevenção é que
vamos conseguir vencer essa luta”,
declarou em suas redes sociais, o
prefeito Zé Carlos.
WANDERLEY
A gestão municipal de Wanderley
publicou no Diário Oficial no dia 20
de março, o Decreto Nº 023 com medidas temporárias de prevenção ao
contágio pelo Covid-19, no âmbito
do município. Mediante as ações de
prevenção e combate ao Coranavírus,
a Secretaria Municipal de Saúde realizou treinamento com os profissionais do SAMU, VIEP, Casa de Saúde,
PSFs e NASF. A equipe foi orientada
pelo médico sanitarista do município, Dr. Walney Toledo, que durante o
treinamento apresentou informações
e orientações necessárias aos profissionais de saúde e junto com a Coordenação da Casa de Saúde, Coordenação da VIEP e demais envolvidos,
criaram estratégias para o enfrentamento do Covid-19, em Wanderley.
RIACHÃO DAS NEVES
Em Riachão, os Decretos Municipais 07 e 08 disciplinam as medidas
excepcionais e temporárias de prevenção ao contágio do novo Coronavírus. No dia 19 de março, a Secretaria de Saúde do município informou
à população o recebimento de um
caso suspeito do Covid-19 no Hospital Municipal, proveniente do estado
do Goiás. Trata-se de um homem de
46 anos, trabalhador de uma fazenda
sem residência fixa em Riachão das
Neves. O paciente ficou em isolamento e todas as providências de coleta
de exame e envio do material para o
laboratório referência foram tomadas
a contento. Ainda por meio de nota
oficial, a gestão municipal informou
que o tradicional festejo de São José
que aconteceria nos dias 20, 21 e 22
de março, no Povoado de São José
do Rio Grande, foi adiado atendendo
as recomendações da Organização
Mundial de Saúde - OMS. Por meio
do número (77) 9988-4394, a população pode denunciar quem não estiver
cumprindo com as medidas de prevenção e controle à doença.
CATOLÂNDIA
Em 18 de março o prefeito de Catolândia, Gilvan Ataíde, publicou o
Decreto Municipal 09 com as medidas de prevenção e controle ao Coronavírus. De acordo com o Núcleo

LEM: Agentes de saúde no Terminal Rodoviário da cidade
ASCOM/WANDERLEY

WANDERLEY: Profissionais de saúde recebem orientações
NASF/CATOLÂNDIA

CATOLÂNDIA: Barreira sanitária no combate ao COVID-19

de Apoio a Família do município, a
prefeitura e a Secretaria de Saúde
não medem esforços para cuidar
da saúde dos moradores e uma das
iniciativas foi a realização de uma
barreira sanitária no combate à Covid-19, levando a vacina contra a Gripe Influenza até o público alvo e os
pacientes em tratamento de câncer,
até a capital baiana para que possam
continuar o tratamento, com todos os
cuidados necessários aos pacientes
e condutor.
BREJOLÂNDIA
O Decreto Municipal 010/2020
entrou em vigor no dia 18 de março,
dispondo de medidas de prevenção
e controle ao Covid-19, que deverão
ser cumpridas integralmente por todos os órgãos públicos, privados e
população de Brejolândia. Ainda no
Decreto 010/2020, o prefeito Gilmar
Ribeiro determina que a Secretaria de Saúde do município adote as
medidas necessárias para a vacinação domiciliar de idosos acima de
60 anos, a partir do dia 23 de março, visando evitar a aglomeração de
pessoas nas unidades de saúde e/ou
postos de vacinação.
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
O prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Oziel Oliveira, assinou na tar-

de de 17 de março, os Decretos 126
e 127/2020, com orientações para
o enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional devido ao COVID-19. Os
decretos estão disponíveis no link
https://www.io.org.br/ba/luiseduardomagalhaes/diarioOficial/download/469/1724/0. O Departamento
de Vigilância Epidemiológica e Sanitária de Luís Eduardo Magalhães divulgou em 19 de março, a escala dos
agentes de saúde que estarão 24 horas na ação educativa e de prevenção
ao Coronavírus, no Terminal Rodoviário da cidade. A iniciativa tem como
objetivo avaliar a temperatura dos
passageiros que desembarcam no
município, utilizando um termômetro
de sensor e preenchendo um questionário para identificar passageiros
sintomáticos, com dados para possível monitoramento. De acordo com a
diretora de Vigilância em Saúde, Arisleide Bispo, essa escala permanecerá
por tempo indeterminado. “A ação é
continua. Enquanto nós estivermos
vivendo essa situação de pandemia,
a iniciativa não tem data para terminar. Lembrando que em nossa cidade
não há casos confirmados da doença
e estamos trabalhando com medidas
não farmacológicas para que o vírus
não se prolifere no nosso município”,
comentou a diretora.
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WANDERLEY

Câmara de
Wanderley reabriu
os trabalhos com
inauguração e
homenagens
A Casa Legislativa
Assendino Machado
passou por obras de
reforma e ampliação
Texto/Fotos: Jaime Modesto

A

Câmara de Vereadores de Wanderley reabriu os trabalhos legislativos nesta segunda-feira
(2), após o recesso parlamentar. A
sessão especial de retomada das
atividades foi comandada pelo presidente da Casa, o vereador Ricardo Participaram da sessão especial o presidente da casa e vereador, Ricardo
Danilo, e contou com a presença da Danilo, os edis e a prefeita Fernanda Sá Teles
gestora do Executivo Municipal, a
prefeita Fernanda Sá Teles.
Uma manhã especial e emocionante com a realização de homenagens e
inauguração da sede do Poder Legislativo Municipal, que leva o nome do
ex-vereador (in memória), Assendino
Machado.
Local onde foram feitas as obras de
reforma e ampliação, instalação do
balcão da recepção e novo sistema
de som. Mais uma conquista da Mesa
Diretora presidida pelo jovem Ricardo
Danilo.
Após descerramento da placa e a
benção dos religiosos, o pastor Jair
José de Andrade e do Padre Assis Alexandre, a cantora gospel Sara Andrade fez sua apresentação. Em seguida
foi a vez dos discursos de todos os Na ocasião foi realizada a inauguração da ampliação das instalações da Câmara
vereadores.
A prefeita Fernanda
o apoio nos momentos de
Sá Teles parabenizou
dificuldades e também
o presidente e toda a
agradeceu a todos os vecomposição da Câmara.
readores.
“Quero neste momenAo final, Danilo declarou
to ressaltar que esta é
inaugurada a nova sede e
uma importante cono novo plenário, com estilo
quista, que vai oferecer
a concretização de um somelhor condição de tranho que começou tempos
balho e conforto, tanto
atrás.
para os parlamentares e
Estiveram presentes na
servidores, como para a Prefeita de Wanderley,
sessão especial, os reprepopulação. Desejo que Fernanda Sá Teles.
sentantes da família do
a Câmara seja sempre
senhor Assendino Alves
solidária e prestativa
Machado (In Memorian);
para aquilo que o povo
o prefeito do município de
de Wanderley precisar.
Coribe; Manoel Rocha e
Como prefeita estou
Isac de Souza Luz, repremuito feliz em particisentando o Deputado Fepar desta inauguração”,
deral, José Rocha.
pontuou Fernanda Sá
Teles.
COMPOSIÇÃO DO
Coube ao atual presiLEGISLATIVO
dente da Casa, Vereador
A Câmara de Vereadores
Ricardo Danilo, encerrar
de Wanderley é composta
a sessão especial com
um discurso de agrade- Presidente do Poder pelos seguintes edis: Gilcimento e lembranças Legislativo, Ricardo mar Sales dos Santos Epifania Pereira de Oliveira –
de trabalhos realizados Danilo.
1ª Secretária, João Batista
em gestões anteriores e
Porto, José Ferreira de Queiroz – 2º
na gestão atual.
O presidente destacou individual- Secretário, Ricardo Danilo de Souza
mente todos os funcionários da Casa – Presidente, Gilberto Reis Tavares,
e ressaltou que foram primordiais Neurai de Jesus, José Oliveira Porto e
para a execução da obra, assim como Dorivaldo José da Silva.
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Dia Internacional da Mulher
São Desidério

Baianópolis

Catolândia

4ª edição do Eco Bike Feminino

II Cavalgada do Batom

6º Passeio Feminino de Moto

Fonte/Fotos: Ascom São Desidério

Fonte/Fotos: Ascom Baianópolis

Fonte/Fotos: Ascom Catôlândia

As ciclistas saíram da Praça Abelardo Alencar com destino ao
clube AABB, todo o trajeto foi acompanhado por equipes de segurança e um trio com músicas ao vivo. As participantes foram
recepcionadas com café da manhã e atividades recreativas. Na
chegada brincadeiras, aulão de Zumba, atividades físicas, sorteio de brindes e bicicletas, um almoço especial e muita música fizeram parte da programação realizada pela Prefeitura
de São Desidério por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e
Lazer (SECULT).

Realizada no Distrito de Várzeas em Baianópolis, a Cavalgada
do Batom reuniu, mais de 500 pessoas de diversas localidades vizinhas. O evento iniciou com o café da manhã para as
participantes e em seguida uma benção na igreja da comunidade. Durante o percurso de 17 km, foi possível apreciar as
paisagens, repentes e versos de boiadeiro narrados por locutores e participantes da cavalgada. Na chegada foi servido um
almoço e também foi o momento de muito forró com artistas
locais. A Cavalgada do Batom é realizada por Josirlene Souza
e Walison Fernandes, com apoio da Prefeitura de Bainópolis.

Em Catolândia as mulheres foram recepcionadas na sede do
município com um café da manhã e em seguida iniciaram
o percurso de 25 km até o Povoado do Nado, seguindo até
Mozondó, onde foi feita a segunda parada para saborear um
delicioso caldo. No trajeto as centenas de mulheres também
passaram pelas localidades rurais de Cabeceira, Areão, João
Rodrigues, Sucupira, Porto Alegre, Lagoa do Simão e Tamanduá. O retorno para a sede foi iniciado no final da manhã,
foram cerca de cinco horas, de muita diversão. Na chegada
à Catolândia, as participantes foram recepcionadas com um
almoço especialmente preparado para elas e a apresentação
das atrações musicais Toinho & Cia e Wesley Magnata, na Praça Municipal. O passeio foi realizado por Ivone Ataíde, Edicelia dos Santos, Kesia de Abreu e Evalda Souza, com apoio da
Prefeitura de Catolândia.

FORMOSA

Secretaria de Meio Ambiente de Formosa apresentou balanço em sessão na Câmara
A atuação do órgão diante do desastre ambiental na Serra da Pintada foi um dos destaques apresentados
Informações/Fotos:
Ascom/Formosa do Rio Preto

A

Secretaria Municipal do Meio
Ambiente e dos Recursos Hídricos de Formosa do Rio Preto
(Semmarh), apresentou em 18 de fevereiro, o balanço de ações da pasta
na sessão extraordinária da Câmara
de Vereadores.
O secretário Leanderson Barreto
fez uso da Tribuna Livre e apresentou esclarecimentos sobre a atuação
da Semmarh diante do desastre ambiental ocorrido no início de fevereiro, na Serra da Pintada, nos Gerais
- zona rural do município.
Os técnicos da Semmarh e do
Inema de Barreiras realizaram uma
fiscalização conjunta na localidade
para verificar as causas e consequências do ocorrido. As voçorocas
foram vistoriadas por um trecho de
aproximadamente três quilômetros
e foi constatado que a enxurrada iniciou na área agricultável da região
da Canabrava ganhando volume e
velocidade, o que provocou uma cascata de lama que desceu pela serra e
atingiu o Brejo da Pintada.
Parte da lama ficou no Brejo e o

Equipe da Semmarh e do Inema de Barreiras, na Serra da Pintada.

Secretário da Semmarh, Leanderson Barreto, na sessão extraordinária
da Câmara de Vereadores.

restante junto com a água seguiu
para o Rio Preto, o que ocasionou a
turbidez acentuada e cor avermelhada ao curso d’água. Os profissionais
confirmaram também que a alteração da água partia daquele ponto,
nas localidades acima como no Furtuoso, a água não apresentou a cor
avermelhada.
Observou-se também, que a origem da percolação da água teve início a cerca de 10 km do local onde
o volume convergiu em cascata descendo pela escarpa da serra.
A fazenda mais próxima da escarpa da Serra da Pintada possui área
de supressão de vegetação dentro
do limite estipulado por lei, com
cerca de 500 metros conservados de
vegetação nativa. A equipe verificou
que um dos proprietários, espontaneamente, tomou algumas medidas
para prevenir novos incidentes.
“Destacamos a importância das
denúncias e reforçamos que estamos à disposição, não só dos vereadores como de toda a comunidade,
para nos procurarem para informar
sobre crimes ambientais, dar sugestões de ações, como também obter
as informações corretas do que es-

teja acontecendo”, enfatizou o secretário Leanderson.
Já estão em andamento os processos administrativos para notificar os agricultores e moradores
da região para que as ações preventivas e de recuperação da área
degradada sejam providenciadas.
Os proprietários que não realizarem as medidas de conservação do
solo exigida na APE (Licenciamento Ambiental) serão autuados por
infringir a licença. A conclusão do
processo administrativo será encaminhada para o Ministério Público
para que sejam tomadas as medidas cabíveis.
Entre as demais ações apresentadas estão o Projeto Escarpas, a restruturação da Semmarh e adequação dos procedimentos.
DENÚNCIAS
As denúncias podem ser feitas de
forma anônima. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente está localizada na Rua Dois de Julho, nº 62. O
contato pode ser presencial ou pelo
telefone (77) 3616-2483, com atendimento de segunda à sexta-feira
das 8 às 14 horas.
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