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EDITORIAL

JAYME
MODESTO

O RECADO DAS URNAS
FOI UMA LIÇÃO PARA OS
POLÍTICOS

AS ELEIÇÕES DE 2020 transcorreram na mais absoluta
normalidade na nossa região
do Oeste do Bahia, apresentou alguns resultados inesperados e trouxeram lições
importantes para a Política.
Isso não significa, é claro,
que as eleições municipais
não tenham lá suas especificidades. Costuma ser
menos sensível às questões
mais abstratas, doutrinárias
e ideológicas. Ainda assim,
servem como termômetro
para visualização de tendências que costumam ser confirmadas no ciclo eleitoral
posterior.
O mapa eleitoral desenhado nestas eleições municipais de 2020 aponta para a
recuperação e evolução da
direita ou da “direita democrática”, termo que depois
do presidente Bolsonaro,
passou a fazer parte de nosso vocabulário político.

Nos municípios que compõem a região, no geral, o
resultado das urnas mostra
fragmentação
partidária.
Foram eleitos prefeitos de
vários partidos diferentes.
A representação partidária
nas prefeituras da região
ficou assim: PP 9, PSD 9,
DEN 5, PSB 2, AVANTE 1, PT
6, PSDB 4, PL 3, PC do B 1,
SOLIDARIEDADE 1 e MDB 1.
Os partidos que saíram
mais fortalecidos foram PP,
PSD, PT e DEM.
Enfim, o resultado das urnas nesta eleição 2020 deixou algumas lições, as crises
econômica, política e social
serviram para aglutinar o
eleitor entorno de pautas
específicas. A nova política
pode sim ser envolvente e
engajar pessoas. Por fim,
o eleitor está muito consciente e buscou em alguns
municípios alternância e a
política de resultado.
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NOTAs
Formosa ganhará
Praças Ecológicas

Novo decreto municipal
estabelece mudanças nas medidas
de enfrentamento ao Coronavírus
A Prefeitura de Barreiras
publicou no dia 21, o Decreto
nº 273, que dispõe sobre as
medidas de enfrentamento
ao novo Coronavírus. O documento oficial toma como
base as recomendações contidas no Decreto Estadual n°
20.104, de 13 de novembro de
2020, que modificou o artigo
9° do Decreto n° 19.586/2020
e está disponível na íntegra no
Diário Oficial por meio do endereço www.barreiras.ba.gov.
br. Com isso, fica prorrogada
a restrição da locomoção das
00h às 5h, até as 23h59 de 06
de dezembro, e permitido o
funcionamento de casas noturnas, de eventos e parques
infantis, com respeito às regras sanitárias fixadas.
Além da higienização adequada e disponibilização do
álcool gel, as casas de eventos
deverão comunicar a realização das atividades às autoridades sanitárias com 48h de
antecedência. A taxa máxima
de ocupação é de 200 pessoas,
respeitando o distanciamento
mínimo de um metro entre os
participantes, não será permitida a utilização de espaços de
danças, o uso de máscara e a
aferição da temperatura corporal são obrigatórios.
Já para os parques infantis, incluindo aqueles que
funcionam em restaurantes e

estabelecimentos similares,
a limitação de público será
de 50% da sua capacidade,
respeitando o distanciamento previsto no decreto.
O Decreto nº 273, também
chama atenção ao funcionamento das instituições de
ensino públicas e privadas.
Todas deverão elaborar o
plano de retomada das aulas
para garantir a segurança
sanitária quando o retorno
às atividades presenciais for
autorizado.
Todas as medidas e orientações previstas no documento
continuarão sendo avaliadas
de modo permanente pelo
Comitê de Operações de
Emergência em Saúde Pública – COE, e poderão passar
por mudanças se necessário.
“É importante que todos se
atentem às normativas dispostas no novo decreto para
que a flexibilização ocorra
com segurança. Todas as
decisões levam em consideração o quadro epidemiológico do município, a taxa de
ocupação de leitos, a recomendação das autoridades
sanitárias e dos especialistas
da área, além das ponderações do COE”, explicou o secretário municipal de saúde
Anderson Vian.

que faz desde o projeto arquitetônico até a execução
da obra. Nós recebemos o
bem pronto e o valor investido tem que ser comprovado
com apresentação de notas
fiscais, o dinheiro não entra
nos cofres públicos”, ressaltou o secretário Leanderson
Barreto, que acrescentou
sobre os casos de inadimplência.
“O índice de inadimplência no pagamento das multas ambientais é altíssimo e
com a conversão da multa o
autuado tem mais interesse em pagar de forma mais
rápida, por ver o benefício
revertido diretamente para
a sociedade”, finalizou. Com
o projeto em molde sustentável já foram construídas
duas praças – a Praça Ecológica Valdivino Rodrigues
Moreira e Praça Ecológica de
Santa Cruz – Maria Eretina
dos Santos (Dona Vidinha).
FONTE: ASCOM/FORMOSA

FONTE: DIRCOM/PMB

UNIFASB promove projeto online
para receber futuros acadêmicos
O Centro Universitário São
Francisco de Barreiras (UNIFASB) realiza anualmente um
projeto junto a estudantes
secundaristas para apresentar a estrutura da instituição
de ensino e, por meio de conversas com professores e acadêmicos, oferecer aos futuros
universitários, informações
sobre os cursos oferecidos e
o mercado de trabalho. Este
ano em virtude da pandemia
uma programação online será
oferecida aos estudantes,
com interações semanais e
muita troca de conhecimento. As lives acontecem semanalmente até meados de dezembro, pela plataforma do
Instagram/UNIFASB, a abertura será com o curso de Direito. “Os alunos terão a oportunidade de conversar com
os coordenadores de curso,
tirar suas dúvidas, fazer um
tour virtual pela instituição,
conhecer os laboratórios, sa-

Formosa do Rio Preto ganhará duas Praças Ecológicas na zona rural, uma no
Povoado de Tábuas e a outra
no São Marcelo. A obra será
realizada pela prefeitura
por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e
dos Recursos Hídricos. Os
trabalhos já foram iniciados
na primeira localidade, em
frente à Igreja Sagrado Coração de Jesus.
Essa é uma iniciativa
inédita em Formosa do Rio
Preto e faz parte do Programa de Conversão de Multas
Ambientais implantado pela
Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos,
na atual gestão. “O Termo
de Compromisso Ambiental (TCA) é firmado entre a
secretaria e o infrator, avaliado pelo setor jurídico e
publicado no Diário Oficial
do Município para garantir
o cumprimento da lei e a
transparência dos atos públicos. É a empresa multada

ber mais sobre o mercado de
trabalho e o desenvolvimento
de atividades ao longo da jornada de cada curso”, explica
a Pró-reitora de Ensino, Marilissa Dobrachinski.
Novidade em 2021 – Com
mais de 1600 acadêmicos
distribuídos em nove cursos
de graduação e mais dois
cursos tecnólogos, o UNIFASB está atento às demandas do mercado de trabalho.
A novidade para 2021 é a
abertura de dois novos cursos, Bacharelado em Farmácia e o Tecnólogo em Análise
e Desenvolvimento de Sistemas. Com isso a instituição
garantirá a formação de mais
profissionais
qualificados
para atender às necessidades da região, cumprindo o
seu papel social na região
Oeste, onde atua há 21 anos.
COM INFORMAÇÕES:

Detran-BA divulga novos prazos
para CNH, transferência do
veículo e notificação de infração
Suspensos em março,
por causa da pandemia
da Covid-19, os prazos de
vencimento da carteira de
habilitação (CNH) e para
transferência de propriedade do veículo e envio da
notificação de multa serão
retomados pelo Departamento Estadual de Trânsito
(Detran-BA), a partir desta
terça-feira (1º), com novos
cronogramas.
O Detran-BA alerta os
condutores com CNH vencida em 2020 que a renovação
do documento começará em
janeiro de 2021, somente
por agendamento no portal
(www.sacdigital.ba.gov.br)
ou aplicativo SAC Digital, de
forma escalonada. Portanto,
não há a necessidade de o cidadão se preocupar anteci-

ARATICUM COMUNICAÇÃO

padamente. O período para
a atualização da carteira em
2021 será no mesmo mês do
vencimento em 2020.
Para a transferência de
propriedade do veículo que
não ainda não foi feita neste
ano, a pessoa deverá regularizar a situação até 31 de
março de 2021. O serviço é
disponibilizado pelo Detran-BA apenas por hora marcada no SAC Digital.
Já os novos prazos para
que o órgão de trânsito volte
a enviar as notificações de
multas irão seguir um cronograma de 10 meses, tendo
como referência a data em
que as infrações foram cometidas.
FONTE: SECOM - SECRETARIA
DE COMUNICAÇÃO SOCIAL GOVERNO DA BAHIA

PROGRAMA

ENCONTRO MARCADO

Todos os dias às 12h pela TV Câmara de Barreiras

CANAL

4.1

Apresentação:

Jayme Modesto
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Zito Barbosa é reeleito com o maior
percentual de votos válidos na Bahia
O resultado foi de 51.707 votos, o que corresponde a 70,30%
REPRODUÇÃO

Da Redação

O

prefeito Zito Barbosa foi reeleito com o maior percentual
de votos válidos na Bahia 70,30%, o que corresponde a 51.707.
No dia seguinte a eleição o representante do Partido Democratas – DEM,
conversou com a imprensa acompanhado do vice Emerson Cardoso e
dos vereadores de sua coligação.
Ao ser questionado a que atribui
ter obtido um resultado tão expressivo nas urnas entre as dez maiores
cidades baianas, Zito afirma que “foi
ter cumprido com todos os compromissos assumidos na campanha de
2016. Fizemos em todas as áreas
aquilo que prometemos fazer por
Barreiras, melhorando a cidade e a
vida das pessoas”.
O prefeito reeleito afirma também,
ter transformado a cidade na Capital
do Oeste. “Hoje Barreiras é a Capital
do Oeste em todos os sentidos, é o
polo de saúde e educação, foi a cidade que mais cresceu em 2019 segundo o IBGE. Transformamos Barreiras
na Capital do Oeste!”.
Ao falar sobre as prioridades para
os próximos quatro anos de mandato, Zito Barbosa destaca o plano
de mobilidade urbana e a saúde de
Barreiras. “Ainda temos um problema sério no trânsito da cidade, pois
cresceu sem planejamento. Estamos
elaborando um plano de mobilidade
urbana que deve ficar pronto até o
início do próximo ano e será um dos
nossos objetivos, implantar o pro-

“Hoje Barreiras
é a Capital do
Oeste em todos
os sentidos, é o
polo de saúde e
educação, foi a
cidade que mais
cresceu em 2019
segundo o IBGE.
Transformamos
Barreiras na
Capital do Oeste!”
Zito Barbosa

jeto de mobilidade urbana, que vai
melhorar o trânsito da nossa cidade
e os estacionamentos. Assim como
também, avançar muito na saúde,
pretendemos construir o primeiro
hospital municipal de Barreiras, já
que hoje funciona no Eurico Dutra
cedido pelo Estado”.
Quanto aos recursos para esses investimentos o prefeito reeleito expli-

ca sobre o aumento nas arrecadações
e a possibilidade da colaboração do
Governo Federal. “Com nosso trabalho conseguimos aumentar o índice
de ICMS, que é significativo e a partir
de janeiro do próximo ano será bem
maior do que nós tínhamos em 2017.
Também teremos o nosso FPM bem
maior do que tínhamos em 2017, já
que Barreiras passou da 11ª para a

10ª cidade na Bahia. Portanto, com
os recursos próprios nós já avançamos, mas vamos buscar esse recurso
no Governo Federal, temos uma relação boa com nossos deputados fortes
lá em Brasília e acreditamos que teremos esses recursos também”.
“A partir de 1º de janeiro, seguiremos trabalhando em harmonia com
a Câmara de Vereadores, colocando

sempre Barreiras em primeiro lugar.
Quando a Câmara fiscaliza está nos
ajudando a fazer uma boa gestão
e eu quero contar com essa parceria, para que possamos todos juntos
trabalhar para contemplar os mais
necessitados. Espero que esta união
possa nos próximos quatro anos permitir que façamos muito mais por
nossa cidade”, concluiu Zito Barbosa.

Votação expressiva reafirma o destaque
de Eurico Queiroz na política barreirense
Com 1.953 votos de confiança depositados nas urnas,
Eurico foi o segundo vereador mais votado
Jayme Modesto

A

eleição de 15 de novembro reafirmou o papel de destaque na
política barreirense do vereador
Eurico Queiroz. Com 1.953 votos de
confiança depositados nas urnas,
Eurico foi o segundo vereador mais
votado em Barreiras.
O atual presidente está indo para
o seu quarto mandato. Na eleição de
2016 foram 1080 votos e agora em
2020, obteve um aumento expressivo de quase 100%, pois 1.953 barreirenses votaram pela continuidade do
seu trabalho.
Em vídeo Eurico Queiroz agradeceu a expressiva votação e destacou
que será mais um mandato dedicado
a representar os barreirenses. “Agradeço a todos que me ajudaram nesta
caminhada, os 1.953 votos obtidos
no último pleito eleitoral. Pode es-

perar do vereador Eurico mais quatro
anos atuante no legislativo”.
Eurico destacou ainda, “O meu
compromisso é com o povo de Barreiras, podem contar que estarei presente sempre na defesa dos direitos
dos cidadãos”.
Como presidente, é considerado
um dos mais atuantes no comando
da Mesa Diretora, fez um trabalho
com austeridade e eficiência, cortando gastos e mostrando uma gestão enxuta dos recursos do Legislativo, tem demonstrado que o mais
importante é o bem do município,
encaminhando e a aprovação dos
projetos que entram na casa.
Por todo esse trabalho é apontado
também pelos seus pares, como um
dos melhores gestores da câmara
municipal de Barreiras. Deu uma
nova dinâmica ao Legislativo impulsionado a produção e formou uma

parceria forte com o executivo municipal.
Eurico Queiroz a frente do Legislativo, fez uma gestão com seriedade
e comprometimento, fez cumprir o
regimento interno na íntegra, poucos souberam fazer uso dessa ferramenta nas sessões plenárias para
acalmar os ânimos e serenar as polêmicas. Bom articulador político e
de oratória firme, as ações internas
do Legislativo trouxe vida nova para
os servidores que desfrutam de um
ambiente agradável e totalmente humanizado. Ele costuma dizer que as
portas do seu gabinete estão abertas
para todos e faz uso disto na prática. Agora é aguardar o tempo para
ver o que virá no futuro. Por todo o
trabalho realizado, Eurico Queiroz
já é considerado um dos mais fortes
candidatos a presidência da Câmara
Municipal de Barreiras.
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Os desafios dos novos gestores
a partir de janeiro de 2021
Os representantes
que assumirão
a partir de 1º de
janeiro de 2021
terão novos desafios
na administração
Jayme Modesto

O

s eleitores de 34 cidades
do Oeste da Bahia votaram, no domingo (15), em
seus candidatos às prefeituras
e também em representantes
na Câmara de Vereadores, que
assumirão a partir de 1º de
janeiro de 2021. Entre os eleitos estão oito representantes
do Partido Progressistas (PP),
sete do Partido Social Democrático (PSD), quatro do Partido Democratas (DEM), cinco
do Partido dos Trabalhadores
(PT), três do Partido da Social
Democracia Brasileira (PSDB),
três do Partido Liberal (PL),
um do Avante, um do Partido
Solidariedade, um do Partido
Comunista do Brasil (PCdoB) e
um do Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

Prefeitos eleitos para o mandato de 2021/2024:
01 - Angical: Mezo (PP) - 53,57%
02 - Baianópolis: Jandira Xavier (PSD) - 39,69%
03 - Barra: Artur (PP) - 55,55%
04 - Barreiras: Zito Barbosa (DEM) - 70,30%
05 - Bom Jesus da Lapa: Fabio Nunes (PSD) - 61,72%
06 - Brejolândia: Edezio Bastos (DEM) - 53,94%
07 - Buritirama: Arival Viana (DEM) - 49,33%
08 - Canápolis: Dau (Avante) - 51,64%
09 - Cariranha: Chica do PT (PT) - 38,78%
10 - Catolândia: Giovanni (PSDB) - 51,90%
11 - Cocos: Dr. Marcelo (PL) - 55,35%
12 - Coribe: Dr Murillo (PL) - 62,19%
13 - Correntina: Maguila (PCdoB) - 47,88%
14 - Cotegipe: Márcia Sá Teles (PP) - 52,30%
15 - Cristópolis: Gilson Nascimento (PSD) - 55,29%
16 - Feira da Mata: Valmir (PSD) - 57,17%
17 - Formosa do Rio Preto: Neo (PSD) - 53,52%
18 - Ibotirama: Dr Laercio Santana (PSB) - 51,83%
19 - Jaborandi: Dr Marcos (PSDB) - 50,66%
20 - Luís Eduardo Magalhães: Junior Marabá (DEM) - 59,29%
21 - Mansidão: Djalma Ramos - SOLIDARIEDADE - 38,23%
22 - Morpará: Lelei Barreto - PT - 53,99%
23 - Muquém do São Francisco: Mara Rios (PT) - 54,75%
24 - Riachão das Neves: Miguel Crisostomo (PSD) - 53,99%
25 - Santa Maria da Vitória: Tonho De Zé De Agdonio (PL) - 54,14%
26 - Santana: Marcão (PP) - 66,52%
27 - Santa Rita de Cássia: Zezo (PSDB) - 51,35%
28 - São Desidério: Zé Carlos (PP) - 68,72%
29 - São Félix do Coribe: Chepa Ribeiro (PP) - 54,52%
30 - Serra do Ramalho: Nenenzao (PT) - 50,85%
31 - Serra Dourada: Nenenzao (PT) - 50,85%
32 - Sítio do Mato: Cassio Cursino - PSD - 53,07%
33 - Tabocas do Brejo Velho: Flavio Fogão Goiano (PP) - 50,96%
34 - Wanderley: Fernanda Sá Teles (PP) - 57,92%
35 - Xique-Xique: Reinaldinho (MDB) - 55,65%
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PUBLICIDADE

OS DESAFIOS DOS NOVOS
GESTORES A PARTIR DE
JANEIRO DE 2021
Os prefeitos que irão assumir a administração municipal a partir de 1º de janeiro
de 2021 encontrarão mais
dificuldades que os seus antecessores devido à situação
de uma economia fragilizada
após a recessão mais aguda
da história, provocada pela
pandemia de covid-19.
No rastro da crise, a queda
de arrecadação e aumento do
desemprego. As despesas não
deverão dar trégua, ainda sob
ameaça de mais gastos por
causa de novas infecções do
recrudescimento da COVID,
em uma possível segunda
onda da pandemia, problema
que irá durar até que a imuni-

zação se torne realidade, com
a disseminação da vacina em
todo o país.
Inicialmente os novos gestores irão encontrar um cenário de terra arrasada, além
de poucos recursos, terão
que descobrir novas fontes
de receita, renegociar dívidas
e buscar outros mecanismo
para recuperar a receita.
Os novos administradores
municipais começarão o mandato fazendo conta de menos.
Conforme previsto em lei, os
municípios deixarão de receber o auxílio emergencial pago
pela União após nove meses
de pandemia, a não ser que aja
uma prorrogação, o que é pouco provável diante da situação
da economia no geral.
A bandeira de campanha de

tornar melhor a vida das pessoas será o grande desafio,
principalmente nas áreas de
destaque como a saúde, educação, infraestrutura, social
e de assuntos referentes aos
servidores públicos.
Diante do quadro é indispensável buscar informações
precisas para agir de forma
correta. A administração pública deve ser feita de forma profissional com práticas e ações
governamentais que reflitam
um planejamento de gestão de
médio a longo prazo.
Antes de qualquer medida,
os novos prefeitos precisam
tomar ciência do estado em
que se encontra o município e
examinar sua situação financeira, orçamentária, patrimonial e fiscal.
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O 4G TIM NO CAMPO
FOI O PRIMEIRO PASSO
PARA A REVOLUÇÃO
DO SETOR RURAL.
E A MAIOR REDE DE INTERNET DAS COISAS
DO BRASIL VAI LEVAR AINDA MAIS
CONECTIVIDADE PARA O SEU NEGÓCIO.

A maior cobertura
4G do Brasil.
Nossas soluções
conectam máquinas,
pessoas e dispositivos.
Tudo para deixar
o processo decisório
mais ágil.

A coleta de dados
e o monitoramento
em tempo real ajudam
a trazer mais eficiência
e a aumentar a receita
do seu negócio.

Aponte seu
celular e venha
ser parte da
revolução com
4G TIM NO CAMPO

Maior rede de internet das coisas considerando a cobertura através da tecnologia NB-IoT. Fonte: Portal TELECO.

membro fundador
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Arival Viana é o prefeito em atividade
com mais mandatos à frente do executivo
Em 2021 iniciará sua sexta gestão no município de Buritirama
Jayme Modesto

H

á políticos que surpreendem
pela quantidade de cargos conquistados ao longo dos anos.
Há outros que se destacam por terem conquistado vários mandatos
no mesmo posto de prefeito. Neste
domingo 15 de novembro de 2020,
quem voltou ao cenário da política
baiana para exercer o seu sexto mandato é o veterano Arival Marques
Viana.
Arival Viana retoma o comando do
município de Buritirama, pela habilidade, articulação, competência e
aprovação da população, transformou
a Vila Buriti dos Viana em um importante município do oeste baiano.
Coincidência ou não, em 15 de
novembro de 1985, Arival foi eleito
como primeiro prefeito de Buritirama, município que ajudou criar
e 35 anos depois, 15 de novembro
de 2020, foi novamente eleito para
exercer o seu sexto mandato com
uma vitória acachapante.
Conhecido por sua coerência, posições firmes e de um exímio gestor,
Arival Viana foi considerado um dos
gestores mais bem avaliado do estado em toda sua vida pública.
Seja pela habilidade, articulação
ou trabalho aprovado pela população, Arival já faz parte da história e
não será esquecido. Inclusive parece
estar longe de deixar a política, considerando a sua capacidade física e
intelectual. Um recordista de tempo
à frente do executivo.
Arival na sua forma de ser é um
articulador político por excelência,
conciliador e com trânsito livre nos
poderes institucionais e nos partidos, sempre foi discreto em suas
movimentações, em sua maioria vitoriosa, o que explica o interesse de
várias lideranças políticas em seu
retorno à vida pública.
Já ventila nos bastidores da política oestina, que entre os prefeitos
eleitos da região, o nome de Arival
Viana vem se tornando consenso
para assumir a presidência da UMOB

Arival Viana retoma o comando do município de Buritirama

– União dos Municípios do Oeste
Baiano. Arival goza de muito respeito e confiança entre os prefeitos
de toda a região Oeste, tem trânsito
no governo da Bahia e no governo
federal, foi assessor especial do ministro da Educação, é graduado em
administração e considerado um dos
políticos mais respeitados da Bahia.
A UMOB é a entidade que representa os prefeitos do Oeste e articula ações integradas pelo desenvolvimento da região. Arival é um dos
membros fundadores da entidade e
um líder político de grande referência à região e no interior da Bahia.
Atualmente quem ocupa a presidên-

cia da UMOB é o prefeito de Muquém
do São Francisco, Márcio Mariano.
Sondagem realizada pela nossa
equipe de reportagem constatou que
o prefeito de Barreiras Zito Barbosa, que seria um candidato nato, já
se manifestou que deseja assumir a
presidência do CONSID – Consórcio
Intermunicipal do Oeste da Bahia,
que tem como presidente o prefeito
de Formosa do Rio Preto, Termosires
Neto e o CONSOB – Consórcio de
Saúde do Oeste Baiano, presidido
pelo prefeito de Catolândia Gilvan
Pimentel, instituição mantenedora
da Política de Barreiras, os dois consórcios integram a UMOB.

Marcão Cardoso: recordista e único com
quatro mandatos em Santana
Jayme Modesto

C

om um discurso focado no trabalho realizado nos últimos
quatro anos, que tinha como
principal mote a “política de resultado”, o prefeito de Santana Marcão
Cardoso foi reeleito para comandar
o município a partir de 2021.
Recordista e único vai para o seu
quarto mandato e parece ter encontrado a receita infalível para outros
políticos que buscam uma reeleição.
“Eleição é o seguinte, fez uma boa
gestão está eleito, o eleitor hoje está
muito consciente e busca a chamada política de resultado”, pontuou.

Com uma vitória expressiva de
66,52% dos votos válidos, reflexo da
boa gestão que realiza em Santana,
uma marca de competência e dedicação, buscou fazer uma gestão moderna, avançada e competitiva, melhorando a vida do povo santanense
e, sobretudo aos que possuem menor renda.
Buscou parceria com o governo do
estado, o que tem sido fundamental
para os avanços alcançados até aqui
e busca ainda, ferramentas que garantem mais eficiência, redução do
custeio e ampliação da qualidade da
prestação de serviços oferecidos à
população.

O prefeito de Santana Marcão Cardoso foi reeleito o município
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Ensaio fotográfico marca abertura da
II Semana da Prematuridade no HO
A ação é promovida em comemoração ao Novembro Roxo, mês de conscientização sobre a prematuridade
Com Informações: Ascom HO

A

II Semana da Prematuridade foi
realizada no Hospital do Oeste
com o tema “Quando o amor
chega primeiro”. A ação promovida
pela unidade de saúde faz parte do
Novembro Roxo, mês de conscientização para a prematuridade.
Os bebês da unidade de terapia
intensiva e semi-intensiva participaram de um lindo ensaio fotográfico,
vestidos de Mulher Maravilha, Super-Homem e outros personagens
do universo infantil. O propósito do
Hospital do Oeste é promover uma
maior sensibilização das pessoas
sobre a causa, além de ressaltar a
força e resistência dos pequeninos.
A Géssica de Andrade Fonseca
Medeiro, mãe da bebê Geovana, que
nasceu com 33 semanas, pesando
2,18Kg, falou sobre a surpresa de
ver sua filha participar do ensaio.
“Ficamos muitos dias aqui e fomos
surpreendidos com o projeto. Quando recebemos as fotos, sentimos o
carinho da equipe e gostamos muito
da lembrança. Em relação a ter um
filho prematuro, de início temos receio, mas aos poucos com o carinho
da equipe, vamos vencendo essa ba-

talha”.
Atualmente 30 bebês prematuros
estão na unidade cuidados com muito carinho e atenção pela equipe. “O
nosso intuito é fazer com que os pais
se sintam acolhidos, que percebam
todo o apoio e carinho que a nossa
equipe tem por eles”, disse Kamila
Tanara, coordenadora da UTI Neonatal do HO.
Além do ensaio fotográfico, a
programação do Novembro Roxo no
Hospital do Oeste incluiu também a
distribuição de laços roxos para os
colaboradores, celebração de uma
missa e uma live com o tema Percepção Materna X Profissional.
De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), a
prematuridade - nascimento antes
de 37 semanas de gestação - é a
primeira causa de mortalidade infantil em todo o mundo. Segundo
dados da UNICEF e do Ministério
da Saúde, 11,7% de todos os partos
realizados no país são prematuros.
Esse percentual coloca o Brasil na
10ª posição entre os países onde
mais nascem crianças prematuras,
contabilizando aproximadamente
300 mil nascidos prematuros todos
os anos.

Alunos de Barreiras são destaque na I Feira
de Inovação e Ciências do Oeste da Bahia
Os estudantes foram premiados em diferentes categorias do evento de iniciação científica
FOTO: DIVULGAÇÃO

Com Informações: Ascom/
Secretaria da Educação do Estado
da Bahia

A

I Feira de Inovação e Ciências
do Oeste da Bahia (FICOB)
aconteceu de forma virtual,
nos dias 17 e 18 de novembro, com a
apresentação do total de 11 projetos
de iniciação científica desenvolvidos
em cinco unidades escolares da rede
estadual, que foram premiados em
diferentes categorias.
Os alunos do Centro Juvenil de
Ciência e Cultura (CJCC) de Barreiras foram destaque com a conquista
de sete prêmios referentes à apresentação dos projetos “Desenvolvimento de formulações semissólidas
com ação cicatrizante contendo os
óleos de pequi e buriti”; “Lixeira inteligente”; “Pare: performance, arte,
respeito e educação”; “O uso do jatobá para aumentar o valor nutricional
da merenda dos estudantes”; e “Banco de sementes do cerrado com uso
de QR code”.
Os participantes enviaram vídeos
sobre os projetos e fizeram suas
apresentações on-line, como o estudante do CJCC, Pedro Henrique Oli-

veira, autor do projeto “Desenvolvimento de formulações semissólidas”
juntamente com a estudante Larissa
Vitória Silva.
“Foi uma experiência incrível, pois
proporcionou uma grande troca de
experiência entre estudantes de outras escolas da região Oeste, estimulando a continuidade das pesquisas
científicas”, disse Pedro Henrique.
A gestora do CJCC, Laísa Brandão,
comemorou as conquistas. “Estou
imensamente feliz com os resultados, pois mostra o potencial das nossas escolas e da educação pública de
qualidade”.
Os estudantes da rede estadual de
ensino a cada ano tem se destacado
mais, nas feiras científicas realizadas
em todo o país. O Colégio Estadual
Duque de Caxias, também levou seis
prêmios com os projetos “Babosa famosa: estudo das características físico-químicas da babosa Aloe Vera, no
intuito de confeccionar um produto
auxiliar no tratamento de câncer de
pele e cicatrização de queimaduras”
e “Ipê pra quê? Estudos das propriedades terapêuticas e medicinais do
Ipê-Amarelo, produção de cápsula
com as partes da planta”.

Para a estudante Sabrina Bonfim,
do 3º ano do Colégio Estadual Duque
de Caxias, autora do projeto “Babosa
famosa”, a feira foi enriquecedora.
“Foi muito importante participar devido a troca de experiência, através
do meu projeto, que fiz com muito
empenho e dedicação”.
Já a sua orientadora Stefani Laira Ferreira afirmou que a iniciação
científica é essencial na vida dos
jovens. “Agradeço à FICOB por oportunizar às escolas públicas a participarem de um evento importante
como este, pois em meio à pandemia
continuamos fazendo Ciência com
grandes descobertas”.
FICOB – A feira é promovida por
diversas instituições de ensino, a
exemplo do Instituto Federal da
Bahia (IFBA) - Campus Barreiras.
A FICOB representa um espaço de
divulgação científica, tecnológica
e de inovação, mostra de experiências e de estímulo ao protagonismo
dos estudantes que, orientados por
docentes, fortalecem o domínio de
habilidades próprias em diversas
áreas de conhecimento dos ensinos
Fundamental e Médio e da Educação
Profissional e Tecnológica.
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