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Em Itaetê, o vereador pedetista Valdes 
Brito deixa o mandato, mas se consolida 
como a segunda maior liderança 
política do município. | Pág. 07

A advogada Tânia Fraga é a nova 
presidente da OAB de Itaberaba. Ela foi 
empossada em 11 de janeiro e comanda 
o escritório regional até 2015. | Pág. 14

ItaetêItaberaba

Utinga: da meta à qualidade de vida
Divulgação

Divulgação

DivulgaçãoDivulgação

Divulgação

Os oito anos de administração do prefeito peessedebista, Joyuson Vieira, no município de Utinga, entram para a história da gestão pública na Chapada Diamantina

Quatro páginas não foram suficientes 
para  apresentar as ações dos dois mandatos 
 consecutivos do ex-prefeito de  Utinga, Joyuson 
Vieira. Educação, cultura,  esporte, infraestrutura, 
saúde e assistência social foram alguns dos temas 
tratados neste especial do Jornal da Chapada.

|Págs. 10, 11, 12 e 13 
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Natã modifica primeiro escalão 
da Prefeitura de Wagner

Edinho diz que trabalhará em 
entendimento com a Câmara

Prefeito assume Ibicoara completamente deteriorada

Jornal da Chapada

Divulgação

Joseni Fotógrafo

Os textos apresentados tratam de programas, 
parcerias com governos e da aplicação do erário 
envolvendo um corpo de técnicos concursados 
e aptos a tratar das Secretarias  Municipais. Foi 
 assim em todos os setores, desde a  implementação 
de políticas públicas à construção de hospital. 

A qualificação dos professores  municipais 
também é uma dessas ações estruturais, que 
 rederam bons frutos para Utinga, como a 
 ele vação dos índices do Ideb na educação. As 
manifestações culturais e o esporte incentivaram 
a participação popular durante os oito anos.

Leia também
Opinião
Análise da eleição na região: 
Quem tomou “prá quetá”? 
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Uma Segunda  Opinião
Uma leitura nacional: 
Dói, mas é real! 
Pág. 02

Outras prioridades da gestão de Joyuson foram 
as ações de convivência com a seca na zona rural, 
construindo sistemas de  abastecimento de água. 
Além disso, o ex-prefeito encerrou seu mandato 
realizando a transição de governo, fazendo um 
balanço e esclarecendo dúvidas.

Política

Em Sintonia 
E é na sombra da noite 
que acontecem coisas...
Pág. 05

Legislativo
Galo quer evitar improvisos no 
combate aos incêndios florestais
Pág. 06

Chapada
Câmara entrega títulos e 
inaugura anexo administrativo 
Pág. 07

Cultura
Moda Praia: O que você vai 
vestir neste verão?
Pág. 03

Política
Nepotismo em Macaúbas: 
Prefeito nomeia filho secretário
Pág. 07

Segurança
Saeb publica edital de concurso 
para vagas na Polícia Civil
Pág. 14

O novo gestor municipal tomou posse no dia 1º de 
janeiro junto com o vice e os vereadores eleitos

Edinho e Reinan são agora prefeito e vice do município 
de Bonito e prometem políticas públicas para o povo

Arnaldo Pires, o novo prefeito de Ibicoara, 
 assumiu a prefeitura local no primeiro dia de janeiro e 
 encontrou as dependências, equipamentos e veículos 
 completamente sucateados. Ele denunciou a quantidade 
de documentos que foram levados pela antiga gestora 
e informa que teve que arrombar o prédio da prefeitura 
com a ajuda da PM para poder entrar. O gestor está 
realizando atendimento em um prédio improvisado.

Gidu toma posse e anuncia novo quadro de secretários municipais

POLÍTICA NA CHAPADA

A vitória do Partido dos Trabalhadores no município de Boa Vista do 
Tupim inicia um novo caminho na política da região. O petista Gidu foi 
eleito prefeito, vencendo o direitista Dinho, cujo o grupo dominava a gestão 
do município há 16 anos. A direita usou e abusou do poder público, tanto 
que o prefeito anterior está inelegível pelos próximos oito anos. 

Império destituído com a vitória 
de Gidu em Boa Vista do Tupim

Itafoto Correia

|Pág. 15
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Olá, amigo leitor! Estamos de 
volta, depois de um longo recesso 
forçado. Apesar de muitos con-
siderarem ter passado rápido até 
demais, o ano de 2012 foi para nós 
do Jornal de Chapada bastante pu-
xado, pois, além da cobertura das 
eleições municipais, que foram 
muito cansativas, tivemos ainda 
que nos dedicar a algumas ativida-
des pessoais, como, por exemplo, 
ao nascimento do meu neto Arthur 
Tavares de Fernandes, no dia 12 
de novembro em Aracaju, para 
onde viajei no dia 7 de outubro e 
só voltei no dia 17 de novembro. 
Arthur não é o meu primeiro neto, 
já tenho a pequena Natália que, 
inclusive, vai completar 11 anos 
no dia 27 de fevereiro. O problema 
é que Arthur é o meu primeiro neto 
homem e eu quis acompanhar seu 
nascimento de perto, coisa que 
não tive a oportunidade de fazer 
no de Natália.

Durante a minha estadia na ca-
pital de Sergipe, a edição impressa 
do Jornal da Chapada teve que 
entrar em recesso. Neste período, 
nos dedicamos à versão digital do 
nosso periódico, o Blog do Jornal 
da Chapada (www.jornaldacha-
pada.com.br), já com a intenção 
de preparar os nossos leitores 
para o futuro, já que a tendência 
é eliminarmos a versão impressa 
do Jornal para mantermos a versão 
online. Notamos que a nossa idéia 
foi aceita pelos nossos leitores, 
colaboradores, amigos e clientes, 
com alguns anunciantes migrando 
para a mídia online, devido ao 
dinamismo da notícia e comodi-
dade do acesso. A informação de 
massa ficará resumida quase que 
inteiramente à mídia eletrônica. 
No futuro, vamos querer infor-
mação onde quer que estejamos. 
Agora devo dizer que isso é para 
o futuro, com a pressão da internet, 
pois eu, particularmente, ainda 
prefiro o detalhismo da notícia 
proporcionado pelos periódicos 
impressos.

Devo dizer também que o 
nosso recesso não prejudicou e 
nem causou prejuízos a ninguém, 
isso porque os nossos contratos de 
divulgação e assinaturas são feitos 
por edição, assim, se eu entregar 
12 edições por ano estou correta e 
se só entregar 10 (como fizemos) 
estamos corretos também. Esta 
peculiaridade contratual inclusive 
é que nos dá a nossa indepen-
dência. Por isso, você que tem 
contrato vencido de assinatura 
ou divulgação, só vai receber 
a visita dos nossos vendedores 
após constar em seus arquivos 12 
exemplares do Jornal da Chapada. 
Claro que fizemos falta, e isso 
foi comprovado quando você, 
que espera mês a mês o acesso a 
uma edição do nosso Jornal, nos 
procurava. Ficamos muitas vezes 
angustiados, mas sabíamos que 
tínhamos que dar uma pausa em 
uma missão para cumprir outra 
(de caráter pessoal), de mais 
relevância ainda. Neste período 
tive tempo também para dar uma 
recauchutada na minha casa e na 
vida pessoal, voltei para a aca-
demia, enfim, me organizei para 
enfrentar 2013 com mais saúde, 
disposição e conforto. 

Viajei para Aracaju no dia 
da eleição (7 de outubro) após 
dar meu voto, e acompanhei o 
resultado das eleições na Região 
por meio do Programa Divulga 
do TRE. Alguns resultados nos 
surpreenderam (já que vínhamos 
monitorando todos por meio de 
pesquisas), como foi o caso do 
município de Nova Redenção, 
onde acreditávamos e os dados 
mostravam que a administração 
feita por doutor Ivan Soares teria o 
respaldo da população, transferin-
do a sua popularidade para o seu 
candidato, Ademar da Cooteba. 
Fiquei mais surpresa ainda por 
ter visitado o município no último 
comício da coligação e constatado 
“in loco” a preferência do povo 

Deninha Fernandes
Editora Chefe

jornaldachapada@yahoo.com.br

Frederico Alves Fernandes 
Advogado e Assessor Jurídico do TJ/SE
frederijc@hotmail.com

E D I T O R A

Jornal da Chapada

Tem gente que prefere viver a realidade. 
Aprende com os próprios erros, assumindo-os 
e superando-os logo que aparecem novamente 
pelo caminho. Estes, externam seus medos e 
angústias e não vivem na base das lamentações. 
Os reais, não põem a culpa nos outros, sabem 
que o mundo tem mais de 40 mil quilômetros, 
não se resumindo à sua circunferência.

Já os outros, os da kombi azul, criam uma 
vida fictícia e vivem sob subterfúgios. São 
maldosos, não externam seus atos e, quando 
externam, não têm o menor pudor de mudar 
o que disseram ou até fingir que nada foi dito 
ao serem confrontados. Se não fizeram algo, 
a culpa é de alguém. Se fizeram errado (sur-
presa!), a culpa também tem nome.

Este conflito, entre realidade e ilusão, fez 
muita gente acreditar que o mundo acabaria 
no final do ano passado. Pois é, não acabou! 
A água e outros recursos naturais continuam 
acabando, a camada de ozônio tá igual a massa 
da última pizza que comi na Pierina (não se 
ofendam, faz muito tempo!). O barquinho 
passou e parece que ninguém pulou nele... 
a coisa boa que fica disso tudo é que, numa 
eventual tragédia pelo fim do mundo, teremos 
Zeca Pagodinho de quadriciclo para nos aju-
dar. E viva Noé!

No plano ilusório, houve quem acredi-
tasse que o rádio seria extinto com o advento 
da televisão. Como a televisão deixou todos 
burros demais, o rádio continua aí, vivíssi-
mo, criando novos talentos do humor (vide 
o Pânico), no esporte, além de ditar regras, 
pois toca as músicas mais ouvidas no país. 
Não fosse o rádio, ninguém no Japãozinho 
saberia quem é Psy e seu “GangnamStyle”. 
A onda é se reinventar, criar, fantasiar no 
local próprio para isso: nossa profissão.

Mas, real mesmo foi a super vitória do 
Corinthians no Mundial de Clubes dispu-
tado no final do ano no Japaozão. O timão 
reuniu mais de 40 mil loucos no outro lado 
do mundo para se tornar bicampeão mun-
dial de clubes. Bimundial, bicontinental e, 
porque não dizer, bipolar! Vai, Corinthians! 
Desculpe, me empolguei...

E falando em empolgação, o que foi a 
vitória de João Filho em Itaberaba, hein? 
Quase 22 mil votos, mais de 16 mil de 
diferença para o segundo colocado. Houve 
quem dissesse que se tivesse mantido a 
candidatura o resultado seria diferente. A 
contar pela expressiva votação na eleição 
anterior, a diferença de João Filho cairia 
cerca de 100 votos. Quanta diferença... 

Custa baixar a cabeça e assumir que perdeu? 
Quéte meu véi!

Quem vive no mundo fantasioso se per-
de também na soberba. Teve prefeito que 
voltou para os tempos romanos e indicou 
jegue e o escambau para lhe substituir. 
Como nem todo mundo é Lula, que conse-
guiu eleger Haddad como prefeito de São 
Paulo, mesmo sem este ter acertado fazer 
nenhuma das provas do Enem durante o 
período em que esteve no Ministério da 
Educação, muitos foram derrotados nas ur-
nas. A derrota dói, mas tem que ser digerida 
com água. Tenhamos cuidado em apontar 
culpados pela derrota, para não indicar 
irregularidades cometidas por todos. Putz, 
ter o Ministério Público olhando para tudo, 
neste momento, não acho que seja a melhor 
coisa para fazer no mundo real.

Tivemos perdas reais da última edição 
para cá. Niemeyer se foi. Regina Dourado 
também. Marcos Paulo também. Viveram de 
suas artes, se dedicaram ao ilusório e mor-
reram de verdade. Eu ganhei um presente 
real que sonha acordado.

Pra começar o ano com estilo, fica a 
dica: se cagou, limpa! O que tá lá é bem 
real! 

Dói, mas é real!

Balanço, opiniões e novos clientes no JC

pelo candidato. Claro que eleição 
se ganha e se perde até no dia da 
votação, porém, o que ninguém 
imaginava era que houvesse tantas 
transferências irregulares de títulos 
de eleitor, como estão sendo cons-
tatados, com votos de pessoas com 
domicílio em Itaberaba, Lajedinho 
e Wagner. Neste fato, aproveita-
mos a oportunidade para sugerir 
ao Ministério Público Eleitoral, 
que tanto prega eleições limpas, 
que cheque todas as transferências 
efetuadas em Nova Redenção no 
ano de 2012.

Quanto à reeleição de João 
Filho em Itaberaba, não me sur-
preendeu, afinal a oposição foi que 
contribuiu para isso ao se dividir. 
É claro que não esperava que João 
Filho batesse o recorde de votação, 
porém, se a população resolveu em 
peso referendar o mandato dele, 
mesmo com todas as denúncias 
de improbidades que fizemos de 
sua gestão, quem somos nós para 
contrariar o povo? Esperávamos 
que ele obtivesse mais de 50% 
dos votos, afinal este deve ter sido 
o conselho que ele recebeu de 
sua assessoria jurídica, só assim 
(em caso de julgamento de seu 
registro de candidatura baseado 
na Lei da Ficha Limpa) o segundo 
colocado não assumiria e teríamos 
uma nova eleição. Contudo, quem, 
dentre nós, já não se decepcionou 
com a atitude do povo?

A Bíblia, que é o meu livro de 
cabeceira, está cheia de histórias 
de decepções. Lembra da passa-
gem onde o povo trocou Jesus por 
Barrabás, o ladrão? Sabemos que 
a decepção faz parte da vida de 
cada um de nós. Decepcionar-se, 
na verdade, é deixar-se surpre-
ender pelo comportamento de 
alguém, de quem esperávamos 
outra atitude numa determinada 
situação, entretanto, nestes 15 
anos de jornalismo, adquiri ma-
turidade e aprendi a lidar com as 
decepções. 

De uma coisa eu estou certa, 
este ano o Jornal da Chapada vai 
continuar cobrando do Ministério 
Público e do Judiciário celerida-
de no julgamento destas ações, 
especialmente as que tratam do 
esquema de compra e venda do 
terreno para ampliação do cemi-
tério “Recanto da Paz Eterna”, já 
que foram as provas apresentadas 
pelo Jornal da Chapada que prati-
camente instruíram o processo, e 
a ação que investiga a falsificação 
das escrituras dos imóveis que 
foram leiloados. Mesmo porque, 
a população e a sociedade chapa-
deira, baiana e brasileira merecem 
uma resposta da Justiça para estes 
escândalos. 

Agora, você amigo leitor, vai 
estranhar a “omissão” do Jornal 
da Chapada nas questões sociais, 
como falhas e negligências na 
condução da coisa pública, afinal, 
a administração de João Filho pa-
rece que só foi ruim para o Jornal 
da Chapada e para os pouco mais 
de cinco mil eleitores que votaram 
na oposição, representada por 
Delsuc Moscoso, Jean do PT e 
doutor Valmiro. Não adianta nos 
procurar para fazer queixa de ruas 
escuras, lixo nas ruas, gado pas-
tando nas ruas, falta de remédio e 
merenda escolar, falta de medica-
mentos, péssimo atendimento na 
saúde, salários atrasados, como 
já fizeram na virada do ano, por 
que nós não vamos gastar espaço 
divulgando, pois, como disse o fi-
lósofo francês Joseph de Maistre: 
“cada povo tem o governo que 
merece”.  

No mais, quero agradecer de 
coração a todos que nos acom-
panharam ao longo de 2012 e 
desejar a todos os meus familiares, 
leitores, amigos, colaboradores e 
clientes, um Feliz Ano Novo e que 
Deus continue nos dando saúde e 
sabedoria, por que o resto, o resto 
a gente sempre corre atrás!

Até mais! 

A edição 137 da publicação impressa do 
Jornal da Chapada chega às bancas e aos seus 
respectivos assinantes de volta ao seu formato 
tradicional, depois de realizar um especial de 
eleições, com suas 16 páginas, oito delas colo-
ridas. Neste exemplar, a Editora JC já mostra 
alguns dos novos clientes que acompanhará du-
rante esse primeiro semestre de 2013. Ibicoara, 
Wagner, Bonito e Boa Vista do Tupim terão a 
assessoria do grupo de jornalistas que coordena 
e mantém a linha editorial do conteúdo impres-
so e online, por meio do Blog do JC (www.
jornaldachapada.com.br).

Nesta primeira edição do ano, o destaque 
de capa fica com a matéria especial sobre o 
município de Utinga, com os dados das rea-
lizações da gestão do prefeito Joyuson Vieira 
(PSDB), que marcou seu nome na história da 
Chapada Diamantina, chegando a ficar entre 
os melhores prefeitos do Brasil. No especial 
de quatro páginas (10, 11, 12 e 13), uma delas 
em preto e branco, as outras coloridas, os textos 
apontam as ações e os investimentos em áreas 
como educação, saúde, esporte, lazer, cultura 
e infraestrutura. Também trazem detalhes 
das parcerias da prefeitura com os governos 
estadual e federal e as iniciativas tomadas para 
implantar ações de convívio com a seca, essas, 
inclusive, medidas que outros governantes de-
veriam seguir. Confira as informações, conheça 
mais sobre a administração do peessedebista 
em Utinga e descubra como foi a transição de 
seu governo.  

Nas páginas 9, 15 e 16, o leitor tem acesso 
às matérias sobre as posses dos prefeitos dos 
municípios de Boa Vista do Tupim, Ibicoara, 
Wagner e Bonito, que completam a editoria de 
política do periódico. Nesses textos é possível 
acompanhar também como foram as eleições 
nas Câmaras de Vereadores das respectivas 
localidades, tudo com galerias de fotos e com 
as apresentações de secretariados, além das 
primeiras iniciativas dos novos gestores. No 
primeiro caderno do Jornal da Chapada, tem 

ainda as notícias da região, como as curtas que 
envolvem os municípios de Macaúbas, Iaçu, 
Marcionílio Souza, Itaetê, Itaberaba, Lençóis e 
Palmeiras. Os textos estão espalhados nas páginas 
4, 5, 6 e 7.

Outro assunto que merece destaque, e que 
pouco foi debatido nesta edição, é a seca que 
assola diferentes regiões da Bahia. Mas mesmo 
assim, os colunistas trabalharam, à sua maneira, 
esse assunto na página 5. Já na página 6, publica-
mos um texto da assessoria de comunicação do 
governo estadual sobre a entrega de equipamen-
tos para as brigadas voluntárias que combatem 
os incêndios florestais na Chapada Diamantina. 
O feedback foi positivo para a ação, mas também 
deixou muita gente indignada com os improvisos 
e com o descaso do governo com os incêndios, na 
parte que nos compete, aqui na Chapada. 

Nas redes sociais, as falas eram as seguin-
tes: “Os EPIs [Equipamentos de Proteções 
Individuais] chegaram, mas a verba, segundo 
participantes da reunião que ocorreu com o secre-
tário estadual de Meio Ambiente, em Lençóis, no 
dia 11 de janeiro, não está disponibilizada ainda; 
e nada foi dito de como essa verba será repassada 
e distribuída”. 

O pessoal das redes também não perdoou 
o coronel do Corpo de Bombeiros de Lençóis, 
dizendo que ele não declarou nada a respeito 
dos dois helicópteros que, segundo a Secretaria 
do Meio Ambiente do Estado da Bahia, estariam 
disponíveis. “Infelizmente, nenhum dos órgãos 
citados trabalhou exaustivamente madrugada 
adentro como os brigadistas, e até a Rede Globo 
entrou na conversa de manipulação [como se 
não fosse comum] dizendo que foram os aviões 
que conseguiram apagar os principais focos de 
incêndio na Chapada. Isso é mentira, foram os 
brigadistas e pessoas que moram ou estão de 
férias pelo Vale do Capão. Esses sim ficaram 
dias e noites apagando o fogo, esses deveriam 
ser falados nos jornais”. 

Segundo informações dos brigadistas, estima-
se que só no Vale do Capão, no município de 

Palmeiras (onde se concentrou a maior parte 
dos focos), mais de mil hectares foram atingi-
dos. O prejuízo com a destruição da flora, das 
nascentes e da fauna, porém, é incalculável. 
Muitos pontos turísticos como o Morrão e o 
Morro do Pai Inácio, foram ameaçados, mas 
não chegaram a ser atingidos. Diferente das 
 áreas como a Serra dos Cristais, Gerais das 
Águas Claras, Ribeirão e Cachoeira do 21, que 
foram comprometidas. Os brigadistas infor-
mam ainda que o trecho do Parque Nacional da 
Chapada Diamantina, que está entre os muni-
cípios de Mucugê, Lençóis e Ibicoara, também 
teve os focos de incêndios controlados. 

As queimadas na região foram controladas 
no dia 12 de janeiro pelos voluntários brigadis-
tas, mas, para muitos, ficou a sensação de impo-
tência e de muita tristeza em observar o descaso 
institucional, com a falta de ações imediatas e 
preventivas que podem evitar essas tragédias. 
Até quando o Estado vai ficar realizando ações 
paliativas? Vai esperar comprometer nossas 
reservas naturais para tomar providências ou 
vai procurar um bode expiatório para colocar 
a culpa? Daqui a pouco a culpa é da herança 
maldita que tanto se fala, mas, pior que essa 
que será deixada, achamos difícil que um dia 
seja vencida.

Como de costume reverenciamos das 
datas comemorativas dos meses de janeiro 
e fevereiro 2013: 1º/01 - Confraternização 
Universal e Dia Mundial da Paz; 06/01 - Dia 
de Reis; 08/01 - Dia do Fotógrafo; 09/01 - 
Dia do Fico; 20/01 - Dia do Farmacêutico; 
24/01 - Dia da Constituição; 25/01 - Dia 
do Carteiro; 1º/02 - Dia do Publicitário; 
02/02 - Nossa Senhora dos Navegantes e 
Dia de Iemanjá; 07/02 - Dia do Gráfico; 
09/02 - Dia do Zelador; 10/02 - Dia do Atleta 
Profissional; 12/02 - Carnaval; 14/02 - Dia 
da Amizade; 16/02 - Dia do Repórter; 19/02 
- Dia do Esportista; 27/02 - Dia Nacional do 
Livro Didático. 



O produtor Tony Visconti 
anunciou, no dia 9 de janeiro, 
que passou os últimos dois 
anos gravando o novo disco 
do cantor britânico David 
Bowie. As informações são 
da BBC. Bowie surpreendeu 
o mundo ao lançar um novo 
single, chamado “Where Are 
We Now?”, no dia 8 de janei-
ro, quando também anun-
ciou que seu próximo disco, 
chamado “The Next Day”, 
será lançado em março.

“Eu estive ouvindo o disco 
em fones de ouvido, andan-
do pelas ruas de Nova York, 
nos últimos dois anos”, disse 
Visconti. “Eu não me cansei 
de nenhuma música. Se as 
pessoas estão procurando 
pelo Bowie clássico, elas o 
encontrarão nesse álbum. Se 
elas estiverem procurando 
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Moda Praia: o que você vai vestir?Aventuras de um naufrágio

Nesta edição, a coluna 
Roteiro traz o livro “Corações 
Sujos”, do escritor brasileiro 
Fernando Morais. A publica-
ção, vencedora do prêmio 
Jabuti, conta a história da 
Shindô Remmei, um grupo 
de imigrantes japoneses que 
viviam na cidade de Tupã (no 
interior de São Paulo) e que 
acreditavam que a Segunda 
Guerra Mundial havia sido 
vencida pelo Japão. Se eles 
fossem apenas um grupo de 
alienados inofensivos, teriam 
passado despercebidos 
pela História. Porém, de ino-
fensiva, a Liga do Caminho 
dos Súditos (como também 
era chamada) não tinha 
nada, uma vez que matavam 
qualquer japonês que dis-
cordasse da aludida vitória 
nipônica. Entre janeiro de 
1946 e fevereiro de 1947, os 
membros da Shindô Remmei 
mataram 23 imigrantes no 
estado de São Paulo.

Fernando Morais, como 
sempre, fez um trabalho de 
pesquisa impecável, entre-
vistando ex-membros da 
Shindô Remmei, assim como 
seus descendentes e algu-
mas testemunhas oculares 
da história. Um trabalho tão 
minucioso de pesquisa que 
o autor, ao ser entrevistado 
no programa Canal Livre 
(da Rede Bandeirantes), 

Por Laura Côrtes

Neste verão, que promete 
ser uma sauna ambulante de 
tão quente, não dá pra bobe-
ar. Nossa primeira dica é a 
fundamental: o protetor so-
lar! Depois do protetor solar 
vamos pensar na produção 
para a praia, piscina ou rio. 
Para que você possa curtir a 
temporada mais quente do 
ano, criamos essa matéria 
sobre moda praia 2013, com 
recomendações sobre os 
biquínis e maiôs indicados 
para cada tipo de silhueta. 

A moda praia da tem-
porada de verão 2013 vem 
com algumas tendências 
que prometem invadir o seu 
guarda-roupa nessas férias. 
Tudo muito feminino e alegre, 
repleto de cores vibrantes 
e modelos elegantes que 
fizeram a moda praia sair, 
finalmente, às ruas. Ganham 
destaque o maiô e os hot 
pants (calcinha de cintura 
alta), que viraram peças es-
senciais deste verão.

Na moda praia, a tendên-
cia é usar a parte de cima 
descoordenada com a de 
baixo. Combine estampas 
diferentes ou, se quiser um 

PiPatel encontra um tigre durante o naufrágio do navio que o levava para a América 

Cantor britânico gravou músicas em segredo durante os últimos dois anos

Os bíquinis retrôs são as apostas para o verão deste ano

Já os maiôs estão mais modernos, vazados e decotados

Verão 2013 coloca as peças nas ruas das cidades brasileirasAng Lee transforma estória inusitada em indicações ao Oscar 

disse que Fernanda Takai 
(vocalista da banda Pato Fu) 
revelou-o que se admirou ao 
ler no livro que o avô dela não 
só havia pertencido à Liga do 
Caminho dos Súditos como 
era um membro entusiasma-
do, cometendo crimes em 
nome da causa. Se você cur-
te documentário, vai adorar. 
Se acha que sabe tudo sobre 
a História do seu próprio 
país, leia este livro. Você verá 
que deixaram de te contar 
muita coisa no colégio.

Sobre o autor
O jornalista, escritor e 

político Fernando Morais 
é mineiro, mas construiu 
sua carreira em São Paulo. 
Trabalhou nas redações do 
Jornal da Tarde, Veja, Folha 
de S. Paulo e TV Cultura. 

pelo Bowie inovador, algu-
mas novas direções, eles 
irão encontrar nesse disco 
também”, salienta.

O produtor ainda se de-
clarou surpreso com o fato 
de “Where Are We Now?” 
ter sido escolhida como o 
primeiro single, já que se-
gundo ele o resto do álbum é 
mais “rock”. Bowie e Visconti 
uniram forças pela primeira 
vez em 1970, no disco “The 
Man Who Sold The World”, 
que foi seu terceiro disco ca-
racterizado pelo som de rock 
pesado da sua nova banda 
e que marcou explicitamente 
um afastamento do violão e 
do estilo folk estabelecido no 
disco Space Oddity (1969). 

No álbum Hunky Dory 
(1971), Visconti, que era pro-
dutor e baixista, foi substituído 

de ambos os papéis por 
Ken Scott e Trevor Bolder, 
respectivamente. O álbum 
testemunhou o retorno par-
cial do cantor de “Space 
Oddity”, com canções como 
“Kooks”, escrito para seu fi-
lho, Duncan Zowie Haywood 
Jone. Os pais escolheram 
seu nome kooky-o menino 
seria conhecido como Zowie 
pelos próximos 12 anos, por 
conta da palavra em grego 
zoe, vida. Por outro lado, 
o álbum também explorou 
temas sérios, e homenageia 
algumas de suas influên-
cias musicais, nas canções 
“Song for Bob Dylan”, “Andy 
Warhol”, e “Queen Bitch” 
(pastiche do som do Velvet 
Underground). O disco, con-
tudo, não alcançou sucesso 
comercial na época. 
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Corações Sujos, de Fernando MoraisBowie surpreende com novo disco

visual mais básico, escolha 
uma peça lisa, que ajuda a 
disfarçar a parte do corpo 
que você não quer chamar 
atenção. O biquíni ganha 
estampas em cores bem 
vivas, com folhagens, florais 
e estampas de gravataria. 
Para usá-las, as mulheres 
um pouco acima do peso 
devem selecionar estampas 
com o fundo mais escuro. Já 
o estampado com fundo cla-
ro é uma ótima opção para 
quem tem busto pequeno e 
quer dar a sensação de seios 
maiores. 

O tradicional e compor-
tado maiô volta prometendo 
ser o hit do verão. Os mo-
delos vêm mais cavados, 
com recortes diferenciados 
que alongam a silhueta e 
valorizam o corpo. Os que 

Recebeu três vezes o Prêmio 
Esso e quatro vezes o Prêmio 
Abril de Jornalismo. Foi de-
putado estadual e secretário 
de Cultura e de Educação do 
Estado de São Paulo. Além 
de Corações Sujos - pelo 
qual recebeu o Prêmio Jabuti 
de Livro do Ano de Não-
Ficção, em 2001 -, escreveu 
outros oito livros, entre eles 
os best-sellers Olga, Chatô, 
o rei do Brasil e O Mago, 
biografia do escritor Paulo 
Coelho, publicado em mais 
de 30 países. Publicado em 
mais de vinte países, Olga 
foi transformado em filme 
no ano de 2004. Vista por 
mais de cinco milhões de 
espectadores, a película foi 
indicada para representar 
o Brasil na premiação do 
Oscar de 2005. 

ROteiRO

Por Adalício Neto

O cineasta taiwanês Ang 
Lee (de O Tigre e o Dragão) 
deu ao público internacional, 
no fim do ano passado, um 
ótimo pretexto para ir ao cine-
ma com a fita “As Aventuras 
de Pi” e de bandeja ainda 
recebeu a indicação de me-
lhor diretor do Oscar deste 
ano. O enredo conta a his-
tória, que beira o absurdo, 
ocorrida durante a mudança 
de residência da família do 
adolescente PiPatel (vivido 
por SurajSharma, o mesmo 
de “Quem quer ser um mi-
lionário?”), filho de donos 
de um zoológico na Índia, 
decididos a se mudar para o 
Canadá, onde tocariam seu 
negócio de maneira mais 
lucrativa.

O início do filme apresen-
ta o personagem principal 
e o seu drama de ter que 
deixar para trás uma vida 
iniciada, amigos, uma terra 
com a qual se identifica. 
Seus genitores ateus aca-
bam por gerar alguém que 
condensa religiões em si. Pi é 

hindu, considera a história de 
Jesus (o filho de Deus mártir 
pelos pecados dos homens) 
inspiradora e é devotado à 
religião muçulmana.

Depois dessa narrativa 
mais lenta entram em cena 
os acontecimentos mais 
surreais. Durante a viagem 
de navio para a América 
do Norte uma tempestade 
passa pelo caminho do ga-
roto. O resultado dela é o 
naufrágio da embarcação. 
O que vemos restar desse 
acontecimento é um bote 
salva-vidas com um tigre 
e um garoto em alto-mar. 
A história da convivência 
destes dois personagens se 
desenrola até quase o fim da 
trama e nos faz refletir sobre 
convivência, sobrevivência 
e fé. Para nós é possível en-
tender a alma de Pi, não só 
sua conduta.

A obra filmada por Ang 
Lee se baseia nisso: uma 
boa estória. Ele fez isso 
utilizando o livro “A vida de 
Pi”, do canadense Yann 
Martel, que por sua vez se 
fundamentado no romance 

brasileiro de Moacyr Scliar, 
“Max e os felinos”, de 1981. 
O autor norte-americano 
confirmou a inspiração, mas 
não de todo. Disse em entre-
vistas que teria se abalizado 
em uma resenha do livro de 
Scliar. Na versão brasileira 
o tigre é, na verdade, um 
jaguar e o garoto tem uma 
única religião, o judaísmo. 
Para Moacyr o felino é a re-
presentação do autoritarismo 
nazista da Segunda Guerra.

A estória teve uma boa 
bilheteria por todo o mundo. 
Na Índia, por exemplo, o filme 
foi o lançamento mais lucra-
tivo de Hollywood de 2012. 
A Fox divulgou que a renda 
alcançada na estreia foi de 
17 milhões de dólares, cerca 
de R$ 34 milhões. O sucesso 
da película no ocidente tam-
bém tem sido enorme, tanto 
é que além da estatueta do 
Oscar de melhor diretor, está 
concorrendo em mais 10 
categorias, entre elas a de 
melhor filme. No Brasil ele 
está entre os três filmes mais 
vistos desde a sua estréia, 
em dezembro de 2012. 

têm recorte na frente são 
mais indicados para as muito 
magras com estatura mé-
dia. Uma ótima pedida é 
incorporar o maiô no dia a 
dia, especialmente aqueles 
modelos com decote nas 
costas. Use a peça como se 
fosse um body e combine-a 
com calças mais larguinhas 
ou com saias lápis. 

O mundo das lingeries 
também influencia a moda 
praia de verão 2013. As cal-
cinhas de cintura alta (hot 
pants), que fizeram enorme 
sucesso nos anos 50, retor-
naram com tudo nas últimas 
temporadas, renovadas em 
uma explosão de cores e 
estampas. Elas também 
podem ser utilizadas fora da 
praia, com blazer e blusas 
longas. E para quem tem 
seios pequenos, quadril largo 
e barriga saliente, a produção 
retrô com hot pants é ideal.

Enfim, na hora de atualizar 
o seu guarda-roupa de praia, 
invista em estampas e nos 
tons vibrantes, ou em calci-
nhas maiores, ou mergulhe 
na onda dos maiôs, que 
voltam para as areias, mas é 
claro, sempre de olho no seu 
biotipo. 
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Fusca: ele não é mais aquele. Nem o outro...

O Fim do Mundo segundo o espiritismo 

Empregado doméstico

CaRROS

eSpíRita

entenda diReitO Ana Christie M. Santana

Reprodução

Existiram várias teorias so-
bre o dia 21 de dezembro de 
2012, assim como pessoas que 
acreditaram e aquelas que não 
acreditaram no fim do Mundo. 
Para os espíritas, que acreditam 
no processo de reencarnação, o 
dia marcou uma nova era, porém 
a evolução já vinha ocorrendo. O 
coordenador do departamento 
espiritual da Sociedade Espírita 
Ramatis, com sede no bairro São 
Cristóvão, em Lageado, Flávio 
José Schuh, explica o que é o 
espiritismo.

“É uma doutrina baseada 
na ciência, filosofia e religião. 
O espiritismo nasceu em cima 
deste contato do ser humano, do 
ser encarnado, como a gente diz, 

Ao apresentar o novo Fusca 
no Brasil, a Volkswagen se esfor-
çou para afirmar que o modelo é 
distinto do New Beetle, lançado 
em 1998 na Europa. “Uma das 
primeiras ações no desenvolvi-
mento do Fusca foi jogar fora 
o vaso de flor do painel. Para 
atingir um público maior e, 
principalmente, mais masculino, 
criamos um carro com estilo e 
comportamento mais esporti-
vo”, afirma o chefe de design 
da Volkswagen do Brasil, Luiz 
Alberto Veiga.

Além de perder o delicado 
vaso, o painel agora apresenta 
um sistema de som com touch 

screen e bluetooth, apliques plás-
ticos decorativos (padrão fibra de 
carbono) e um conjunto com três 
(não tão inocentes) instrumentos: 
cronômetro, manômetro do tur-
bo e termômetro de óleo. Mais 
que meramente decorativos, os 
instrumentos são funcionais. 
Eles permitem ao piloto acom-
panhar a disposição do motor 
quatro cilindros 2.0 com turbo e 
injeção direta de gasolina. “É o 
mesmo do Jetta TSI, com escape 
redimensionado para produzir 
um ronco mais encorpado”, diz 
Roger Tadeu Guilherme, gerente 
de motores. Isso explica a repe-
tição dos números de potência 

com o plano espiritual”, explica. 
“Nós acreditamos que nós vive-
mos tantas vezes quantas sejam 
necessárias até alcançarmos a 
perfeição”, cita. Os espíritas 
não acreditam no fim. “Não 
aceitamos esta ideia de Fim de 
Mundo. O que nós entendemos 
é que está acontecendo uma 
grande mudança no planeta e 
que isto vai continuar ainda. Não 
tem uma data certa”, destaca. Ele 
fala quais são essas mudanças. 
“Já estão reencarnando espíritos 
melhores aqui na Terra, e são 
esses espíritos que vão puxar 
essa frente. Na medida em que 
a humanidade for melhorando, 
o planeta vai melhorar também”, 
acredita.

A presidente da Sociedade 
Espírita Ramatis, Nelsi Appelt, 
explica que o atendimento é 
gratuito. Ela cita que o precon-
ceito em relação ao espiritismo 
diminuiu. “Quando eu entrei no 
espiritismo as pessoas tinham 
medo de dizer que estavam indo 
na casa espírita, hoje não tem 
mais preconceito nenhum”, fala. 
Ela também não acreditou que o 
mundo iria acabar. “Eu não acre-
dito. Vai acabar o Mundo como 
aconteceu no Japão. Para aquelas 
pessoas acabou. Mas não o Fim 
do Mundo, como as pessoas 
pensam, isso não vai existir”, 
reforça. Ela fala da reencarnação 
de espíritos mais evoluídos.

“Desde 78 estão reencarnando 

espíritos mais evoluídos, mais 
preparados para as mudanças 
que vão ocorrer no planeta. Até 
2025 está previsto um aumento 
maior desses espíritos evoluídos 
para ajudar nessas mudanças que 
vem aí”, salienta. E como vai se 
dar esta evolução do ser humano, 
se hoje os crimes e a corrupção 
só vêm aumentando. “A pessoa 
que tem consciência dos seus 
atos, ela não vai cair nesses erros 
de praticar roubos, assassinatos 
porque está no evangelho: pela 
espada tu matas, pela espada tu 
vais morrer”. 

*Texto extraído do site da 
Rádio Independente AM do Rio 
Grande do Sul 

FiqUe pOR dentRO

A figura do empregado do-
méstico no Brasil, apesar de bas-
tante conhecida, possui algumas 
características peculiares que 
costumam gerar muitas dúvidas 
quanto aos direitos trabalhistas 
que regulam essa espécie de 
trabalhador.  A Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), lei 
que traz o amplo rol de direitos e 
garantias dos empregados, não se 
aplica ao empregado doméstico; 
este é regido por lei especial 
(Lei 5.859/72), com um leque 
de direitos um pouco menos 
abrangentes, e pela Constituição 
Federal, que lhe confere algumas 
garantias.

Primeiramente, tem-se que 
a palavra “doméstico” deriva do 
latim domus, que significa casa; 
daí o conceito de que doméstico 
é o trabalhador que executa seus 
serviços na casa do patrão. Mais 
tecnicamente, podemos dizer 
que empregado doméstico é a 
pessoa física que realiza seus 
serviços pessoalmente, com 
continuidade, mediante salário e 
de forma subordinada para outra 
pessoa física ou grupo familiar, 
no âmbito residencial destes. 
Assim, se uma pessoa exerce a 
função de cozinheira, por exem-
plo, tal fato, por si só, não faz 
dela uma empregada doméstica. 
É preciso que preencha alguns 

requisitos, como a existência de 
um contrato, escrito ou mesmo 
verbal, que preveja o pagamento 
de uma remuneração, estando 
excluído, por exemplo, o trabalho 
voluntário realizado de maneira 
altruística em favor de idosos 
carentes que residam em uma 
propriedade particular. 

Outra condição é que o tra-
balho doméstico seja realizado 
durante pelo menos três dias 
por semana; caso o trabalho seja 
prestado por período semanal 
inferior, haverá a figura do dia-
rista doméstico, a quem a lei não 
confere os mesmos direitos do 
empregado doméstico. Outro 
ponto importante para que seja 
caracterizado o contrato de tra-
balho doméstico é a prestação 
dos serviços na residência do 
empregador, de modo que não se 
preste a qualquer atividade lucra-
tiva daquele. No exemplo citado, 
se a cozinheira trabalha na casa 
do patrão, mas os alimentos que 
produz são destinados à venda 
em uma lanchonete, não se trata 
de empregada doméstica, mas 
de empregada urbana comum, 
detentora, de modo geral, de 
todos os direitos trabalhistas pre-
vistos na CLT e na Constituição 
Federal.

De maneira simples, podemos 
entender como doméstico aquele 

A escolha do PT em 
lançar a prefeita de São 
Francisco do Conde, Rilza 
Valentim, para a presidência 
da União dos Municípios da 
Bahia (UPB) movimentou 
toda a base governista de 
Jaques Wagner. Nas entreli-
nhas, até a imprensa entrou 
na eleição da entidade. Teve 
órgão de imprensa divulgan-
do que o pleito já está deci-
dido e que o PT vai perder 
mais uma na Bahia. Alguns 
culpam a falta de operação 
do governador baiano, que 
deve permanecer inerte 

UPB é disputada 
na imprensa

Reprodução/UPB

Assessoria

Reprodução/Fifa

como vem acontecendo, 
quando se tratam de nomes 
para disputar algum cargo 
de poder. Foi assim que a 
Bahia perdeu os ministé-
rios, cargos importantes no 
governo federal e, segundo 
fontes ligadas ao Jornal da 
Chapada, é capaz também 
de perder o cargo da pre-
sidência da Codevasf para 
Pernambuco. Parece que 
os Trabalhadores terão que 
compor outra música e ten-
tar cantar em outro terreiro, 
por que assim não vai eleger 
nem síndico de prédio. 

Assembleia realiza 
eleição em fevereiro

Brasil e França em junho 
na Arena Grêmio

que trabalha para um empregador 
doméstico, independentemente 
do tipo de função para a qual foi 
contratado. Assim, a função de 
doméstico pode ser de faxineira, 
motorista, caseiro, cozinheira, 
professor, enfermeira etc. Assim, 
o (a) trabalhador (a) que se en-
quadrar nas situações acima, será 
tratado (a) pela lei como empre-
gado (a) doméstico (a), aos quais 
a Constituição Federal assegura 
os seguintes direitos: 1. Salário 
mínimo; 2. Irredutibilidade de 
salário; 3. Décimo terceiro salá-
rio; 4. Repouso semanal remu-
nerado, preferencialmente aos 
domingos; 5. Férias anuais com 
acréscimo de 1/3 sobre o salário; 
6. Licença-maternidade de 120 
dias; 7. Licença-paternidade de 
5 dias; 8. Aviso-prévio, em caso 
de despedida sem justa causa; e 9. 
Integração à Previdência Social 
(INSS).

Além dos direitos menciona-
dos, a Lei nº. 7.418/85 estendeu 
o direito ao vale-transporte aos 
domésticos. Ainda, a Lei nº. 
5.859/72 abriu a possibilidade 
de inscrição do empregado do-
méstico no Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) 
e no Seguro-desemprego, con-
forme a vontade do empregador. 
Se o empregador optar por ins-
crever o empregado doméstico 

no sistema do FGTS, terá que 
descontar a quantia equivalente 
a 8% sobre toda a remuneração 
mensal e repassá-la para a conta 
do obreiro na Caixa Econômica 
Federal até o final do contrato. 
Nessa situação, o doméstico que 
tiver trabalhado pelo menos 15 
meses nos últimos 24 meses no 
sistema de FGTS, terá direito de 
receber até 3 (três) parcelas do 
seguro-desemprego. Por outro 
lado, não foram concedidos aos 
domésticos os seguintes direitos: 
1. Jornada de trabalho máxima 
e horas extras; 2. Adicional de 
insalubridade e periculosidade; 
3. Adicional noturno e de transfe-
rência; 4. Direito de greve etc.

Embora a lei ainda trate com 
discriminação severa o empre-
gado doméstico em relação ao 
empregado urbano/rural, têm 
sido crescentes as mudanças 
favoráveis a essa categoria de 
trabalhador ao logo do tempo, e a 
tendência natural é que em tempo 
não distante, seja garantido trata-
mento igualitário e justo a esses 
trabalhadores. Por fim, em caso 
de desrespeito aos direitos/deve-
res decorrentes do contrato de 
emprego, deve a parte interessada 
buscar os serviços de um advo-
gado habilitado para ajuizar uma 
reclamação trabalhista perante a 
Vara do Trabalho competente. 

(200 cv a 5 100 rpm) e torque 
(28,5 mkgf a 1 700 rpm).

O melhor é usufruir da novi-
dade. As trocas de marcha acima 
de 4000 rpm são seguidas de 
um “pipoco” típico de carros de 
pista ou dos esportivos de sangue 
quente do Grupo Volkswagen, 
como o Audi TTS. Essa sono-
ridade, no entanto, se faz mais 
presente nos Fusca equipados 
com DSG (o câmbio com dupla 
embreagem da marca, com tro-
cas super-rápidas). Quem optar 
pela transmissão convencional 
(manual de seis marchas) terá 
que se contentar “somente” com 
o urro grave, sem os instigantes 
estouros no escapamento.

O powertrain (motor 2.0 
TSI mais câmbio DSG) conti-
nua mostrando-se um dos mais 
eficientes da atualidade. De pé 
embaixo, o Fusca acelera de 0 
a 100 km/h em 7,3 segundos. 
Nas provas de consumo, em que 
a meta é a economia de com-
bustível, o VW registrou média 
urbana de 9,7 km/l e rodoviária 
de 13,1 km/l. O “velho New 

Beetle”, cumpriu as mesmas 
provas em respectivamente 13,1 
segundos, 8,9 km/l e 12,4 km/l. 
Molas e amortecedores têm 
acerto notadamente esportivo, 
o que está longe de representar 
desconforto e sensibilidade ex-
cessiva a irregularidades do as-
falto. Lançado em julho de 2011 
na Europa, o Fusca é montado 
sobre a plataforma do Golf de 
sexta geração, conhecida como 
PQ35, que deve ser aposentada 
pela MQB, que já serve de base 
para os novos hatches médios do 
Grupo VW, Golf VII e Audi A3, 
ambos apresentados em 2012.

Vendido em versão única, 
o Fusca oferece de série quatro 
airbags (dianteiros e laterais), 
ABS, controles de estabilidade 
e tração, assistente de partida 
em rampa, direção hidráulica, ar-
condicionado convencional, co-
luna de direção com regulagem 
de altura e profundidade, sensor 
de estacionamento dianteiro e 
traseiro, iluminação da cabine 
com três opções de cor e rodas 
aro 17. 

A eleição do deputado 
Marcelo Nilo (PDT) para 
seu quarto mandato como 
presidente da Assembleia 
Legislativa da Bahia será 
no começo de fevereiro, 
na volta do recesso parla-
mentar. Entretanto, nem se 
fala no assunto, já que Nilo 
conseguiu aglutinar e resol-
ver a eleição antes mesmo 
do ano de 2012 terminar. 
E o PDT, por meio do seu 
presidente nacional, Carlos 
Lupi, já anunciou aos quatro 
cantos do mundo que Nilo é 
o candidato do partido para 
disputar em 2014 a vaga 
maior do executivo baiano. 

O que parece é que Lupi 
quer resolver o debate dos 
rumos da sucessão mais o 
da presidência da legenda no 
estado. O cargo, atualmente 
exercido por Hari Alexandre 
Brust, estaria em vias de ter 
o titular modificado e quem 
assumiria é o presidente do 
Legislativo baiano, o depu-
tado Marcelo Nilo. Nessa 
brincadeira, Nilo tem a pos-
sibilidade de ter a presidên-
cia da Assembleia, do seu 
partido, quer ser o próximo 
governador e tem uma vaga 
do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE) “reservada”. 
Não é demais não? 

Se o Rio Grande do 
Sul ficou fora da Copa das 
Confederações, ao menos 
ganhará um presente ainda 
em 2013. O Grêmio confir-
mou no dia 11 de janeiro a 
realização de um amistoso 
entre Brasil e França, dia 
9 de junho, na Arena. Será 
o primeiro jogo da Seleção 
no novo estádio do Trico-
lor, inaugurado no dia 9 de 
dezembro do ano passado. 
A confirmação do amistoso 
veio por meio da assessoria 
da presidência do clube 
gaúcho. A partida estava 
inicialmente programada 
para ocorrer no Mineirão, 
porém, o presidente do Grê-
mio, Fábio Koff, acertou a 

O carro ficou mais esportivo e tem até o ronco do antigo modelo

mudança do local junto ao 
mandatário da Confederação 
Brasileira de Futebol, José 
Maria Marín. A CBF ainda 
não confirmou a partida de 
maneira oficial, mas a mu-
dança do Mineirão, em Belo 
Horizonte, para a Arena do 
Grêmio, em Porto Alegre, 
deve ser anunciada ainda 
em janeiro. A partida será o 
último teste do Brasil antes 
da estreia na Copa das Con-
federações, contra o Japão, 
dia 15 de junho, no Estádio 
Nacional de Brasília. A Se-
leção está no Grupo A, que 
conta ainda com México (ri-
val no dia 19, em Fortaleza) 
e Itália (adversário no dia 
22, em Salvador). 



que para mim já está tendo 
coerência: o banditismo é 
mesmo uma questão de clas-
se. Mas a classe que Science 
fala não é a de colarinho bran-
co, é a classe excluída das 
decisões institucionais, que 
só serve para gerar números 
para dados e índices grotes-
cos que ajudarão a aumentar 
o recurso e potencializar os 
estragos. E tem aqueles que 
nem sabem o que fazem em 
um governo de poucos técni-
cos, se perdem e desgraçam 
a fazer bobagens. Empresas 
para lavar dinheiro, a famosa 
aparelhagem de estado, que 
nem quero detalhar! 

Se tem dúvida sobre os 
dados da seca, vamos lá para 
alguns que chamam a aten-
ção. A Defesa Civil da Bahia 
já contabilizou que mais de 3 
milhões de pessoas, que vi-
vem na zona rural, estão com 
dificuldades para ter água para 
consumo, para os animais e 
para manter a plantação de 
subsistência, colocando 260 
municípios em situação de 
emergência. Recentemente, o 
Comitê Estadual para Ações 
de Convivência com a Seca 

realizou a primeira reunião 
de 2013. Foi apresentado um 
balanço das ações realizadas 
no ano passado e apontadas 
as expectativas de soluções e 
novos investimentos para os 
próximos anos. 

Foi aí que o Banco do 
Nordeste anunciou a libe-
ração de mais de R$ 500 
milhões em crédito para pe-
quenos agricultores. Olha 
os valores aí de novo... As 
condições para contratação 
do crédito têm prazos de dez 
anos para pagamento, três 
anos de carência, 1% de juro 
ao ano e 40% de rebate sobre 
o pagamento das parcelas. Se 
for pedir o crédito ou não o 
barril é o mesmo... 

Para não dizer que não 
falei das flores... tem a eleição 
da União dos Municípios da 
Bahia (UPB). Até agora ape-
nas dois concorrem ao cargo 
de presidente da entidade, 
a prefeita de São Francisco 
do Conde, Rilza Valentim, 
que foi escolhida pelo PT 
para suceder o ex-prefeito de 
Camaçari, Luiz Caetano, e o 
prefeito de Andaraí, Wilson 
Cardoso (PSB). Esse último 
foi o presidente da União 
dos Municípios da Chapada 

surpreendi também com a 
eleição de Luis Alberto do 
Bonfim, o Lula Bocão (PTN). 
Quanto aos demais, nada de 
novidade, nas minhas contas 
todos tinham suas eleições 
garantidas.

Para este novo período, 
que se estende até o dia 31 de 
dezembro de 2016, a Câmara 
Municipal de Itaberaba pode 
até não ter sofrido profundas 
alterações em sua composi-
ção, mas o peso das bancadas 
mudou e a correlação de 
forças será diferente, embora 
continue pendendo favora-
velmente ao Executivo, que 
detém ampla maioria. 

O que a população de 
Itaberaba deveria atentar é 

que hoje, dos 15 parlamen-
tares que compõem o Poder 
Legislativo, 11 são aliados 
do prefeito João Filho, e um, 
antes mesmo de tomar posse, 
já se entregou ao gestor que 
conquistou a maior bancada, 
passando de sete para 12 
vereadores. Para você ter 
uma idéia da unanimidade, 
o vereador Paraná, pupilo 
de João Filho (PP), presidi-
rá a Câmara Municipal de 
Itaberaba no biênio de 2013-
2014 e foi eleito em chapa 
única na manhã da terça-
feira, dia 1º de janeiro, em 
sessão solene de instalação 
da legislatura 2013-2016, 
na sede da casa de leis de 
Itaberaba. Paraná recebeu 12 
votos favoráveis, 2 contrários 
e um se absteve de votar. 

“...era difícil a 
 reeleição de Dito, 
não pelo  trabalho 
 desenvolvido na 

Câmara, mas sim, 
pelo coeficiente 

eleitoral...”

“...mais um  
 motivo para se 

ter bons quadros 
 técnicos e não 

ficar  colocando 
gente medíocre 
para atuar em 

setores que nunca 
vão se adaptar...”
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Política
OpiniãO em SintOnia

Quem tomou “prá quetá”? Banditismo por questão de classe

Deninha Fernandes

Nas Eleições Municipais 
de 2012, parecia que eu esta-
va de posse de uma enorme 
“Bola de Cristal”, acertamos 
muitas previsões e, claro, 
como uma boa vidente, erra-
mos em alguns municípios. 
Nestes, o ‘vil metal’ falou 
mais alto no dia do pleito. 

Em Itaberaba, acertamos 
quando dissemos, aqui neste 
espaço, que a Câmara de 
Vereadores renovaria em 
40%. Só não esperávamos 
que dentre os quatro dos 10 
que foram para reeleição esti-
vesse Benedito Ballio Prado, 
o popular Dito (PT). Na 
nossa avaliação, era difícil a 
reeleição de Dito, não pelo 
trabalho que ele desenvol-
veu na Câmara, mas sim, 
pelo coeficiente eleitoral. 
Fato é que o coeficiente 
elegeu um do PT, que 
foi Roberto Almeida de 
Oliveira. 

Sabíamos também que 
as chances de reeleição 
de Ildemar Brandão Braz, 
o Dinho do Fluminense 
(PMDB), Maria Milza de 
Oliveira Lima, a Milzinha 
(PSDB) e João Barbosa 
de Almeida, o João do 
Filé (PRP), eram remotas. 
A surpresa, repito, foi Dito 
(PT) perder para Alinaldo. 
Pois, na nossa conta, Alinaldo 
estava entre os quatros que 
sairiam. 

Quase acertamos tam-
bém quando dissemos que a 
Coligação de doutor Delsuc 
Moscoso (PSDB) elegeria 
4 vereadores, erramos por 
um, elegeu três: Antonio 
Carlos Lima Tanajura (PSC), 
Fredson de Oliveira Silva, 
o Féu de Cacai (PTB), e 
Nilton de Jesus, o Mandinga 
(PSDB). A surpresa aqui foi 
a derrota de José Rosivaldo 
da Silva, o popular Ceará 
(PSDB). Na nossa amostra-
gem, ele pontuava disputando 
voto a voto com Dinho do 
Fluminense (PMDB). Me 

“É seca desesperada, ras-
gando o bucho do chão, é 
inverno e é verão”... O calor 
está demais em todas as re-
giões da Bahia e não há pre-
visão de chuvas no interior, 
principalmente na Chapada 
Diamantina e região oeste. A 
sensação térmica chega aos 
40 graus Celsius em cidades 
como Itaberaba e Barreiras. 
Umas inversões térmicas 
loucas estão acontecendo. Em 
estados brasileiros, grandes 
como a Bahia, se encon-
tram situações parecidas e 
difíceis de acreditar, e nú-
meros mais difíceis ainda de 
contabilizar. 

O estado vive uma seca 
desesperada, que rasga as 
entranhas do chão, na mesma 
hora que é inverno é também 
verão. E nem mesmo as rimas 
e as canções das lavadeiras 
conseguiram arrancar uma 
gota sequer de chuva para o 
sertão. Do céu, a única coisa 
que se vê é a poluição, agora 
bem mais que antes. Lembro 
bem de um cordel que brinca-
va com essas palavras, chão, 
céu, água, sertão, que remetia 
às dificuldades que a seca im-
põe, principalmente para 
quem mora na zona rural. 
Dificuldade de se manter 
no local, sem perspectiva, 
com os animais que cria-
va morrendo por falta de 
alimento e água.

Difícil de se manter, 
então a opção é migrar! 
Seguir pelo mundo, por 
cidades, dormindo e cons-
tituindo favelas, guetos, 
e famílias. Para tentar 
um emprego em cidades 
grandes é preciso ser [de] 
ou ter família. Esse en-
redo todos conhecem de 
cor e salteado, mas isso 
ainda perdura. Não acabou, 
o processo continua aí de 
uma forma silenciosa. E já 
que paramos de contestar e 
só falamos ou executamos 
alguma medida no extremo 
das coisas, não percebemos o 
que passa na nossa frente. 

E é tudo no extremo... 
Se está para morrer, só as-
sim procura um médico, se 
está pegando fogo, só assim 
para enviar equipamentos de 
emergência e gastar o triplo 
do que poderia gastar com 
outras ações permanentes. 
Foi o que aconteceu, e acon-
tece na Chapada Diamantina, 
com os incêndios florestais. 
As notícias falam por si só... 
Mas parece que essa “políti-
ca” está associada à “burro-
cracia”, quando a situação 
é emergencial, calamitosa, 
nem precisa de licitação para 
recursos saírem dos “fundos” 
que só Deus sabe quais são. 
Enquanto isso, o fenômeno 
continua...

E, se estão sorrindo ago-
ra, depois dos dois longos 
parágrafos, vão chorar nos 
próximos. O melhor é saber 
que todo esse enredo vai ser 
sintetizado em uma frase do 
compositor Chico Science, 

FRaSe dO mêS
“Nunca ouvi isso [restrição] da boca 
do governador. Creio que esta não é 

uma maneira muito inteligente de  lidar 
com a questão. É discriminatória e 

preconceituosa. Não é algo que eu faça. 
Costumo dizer que Deus foi  impiedoso 

com alguns políticos: bloqueou a 
 inteligência e liberou a burrice. Então, 

quem quiser ser burro, que seja”.

Gilberto Júnior/Bocão News

Reprodução/Google

Fala do vice-governador Otto Alencar (PSD) ao site Bocão News quando foi 
 questionado sobre a restrição do presidente do PT, Jonas Paulo, que disse que a 

base deve apoiar um nome para a UPB que caminhou com Wagner e Dilma.

Com este resultado, ficou 
descrito o quadro da Câ-
mara de Itaberaba: Roberto 
Almeida e Carlos Tanajura 
votaram contra a eleição 
de Paraná e vão formar a 
bancada de posição; já Féu 
de Cacai, que deu uma pu-
lada de muro ao votar em 
Paraná, não decepcionou 
ninguém, pois antes mesmo 
de ser diplomado, o povo já 
sabia da sua posição. Agora 
Mandinga, que se absteve, 
mostrou que seu mandato 
vai ser de “dois pesos e duas 
medidas”, por que “omis-
são” não ficou para quem 
faz parte de uma bancada de 
oposição.

Diante da posição dos 
vereadores no primei-
ro dia do ano de 2013, 
eu pergunto ao povo de 
Itaberaba, qual será a in-
dependência da Câmara 
em relação à administra-
ção de João Filho com 
Paraná sentado na cadeira 
de presidente? Nenhuma, 
claro, o exemplo vimos no 
discurso de posse, quando 
Paraná reverenciava o 
prefeito como se ele fos-
se a única autoridade do 

recinto. Quanto ao prefeito 
João Filho, seguro como 
quem tem a proteção do povo 
e da Câmara de Vereadores, 
fez um discurso até mais cla-
ro e mais prolixo provando 
que está seguindo o nosso 
conselho e aprendendo a 
falar, muito embora, deixava 
perceber pela confusão com 
as palavras e erros de con-
cordância que estava lendo 
algo preparado previamente 
para o momento solene. 

Diante do aqui descrito, 
aqueles que vivem cantaro-
lando a música “Toma Prá 
Que Tá”, gozando com a 
cara dos que não votaram 
em João Filho, devem ficar 
atentos porque o tempo é 
que vai dizer quem “tomou 
prá quetá! 

Diamantina (UMCD), em 
uma gestão bastante criticada 
por não ter conseguido fazer 
um consórcio sequer, e essa 
foi sua promessa de campa-
nha para a entidade. Rilza, 
por sua vez, é mulher, negra 
e seu município é um dos que 
mais crescem na Bahia, já 
saiu na frente. Os investimen-
tos da indústria do petróleo na 
localidade são avassaladores 
e podem auxiliar na briga 
do fortalecimento do mu-
nicipalismo, já que o maior 
problema das prefeituras, 
fora o sucateamento delas, é 
a queda constante no Fundo 
de Participação (FPM).

Outro assunto que merece 
um comentário para sinto-
nizar é o estado de saúde 
do presidente da Venezuela, 
Hugo Chávez, que sofre de 
um câncer na região da pél-
vis. Alguns políticos dizem 
que não, mas ele foi o res-
ponsável pela não invasão 
norte-americana na América 
Latina, se ele não tivesse esse 
conceito de esquerda capita-
lista (pseudo-socialismo), já 
teríamos sucumbido. 

Entretanto, acredito que 
Chávez já morreu, e o que 
o governo venezuelano 
quer é ter certeza de que 
não será deposto quando 
o mundo souber do fale-
cimento do líder maior 
da nação. Bem ingênua 
essa teoria, mas é isso 
mesmo que está aconte-
cendo, é só observar como 
a imprensa vem agindo ao 
falar do presidente. Sem 
comentários!

Tem mais uma coisi-
nha que queria destacar 
no texto, antes de fina-
lizar. Alguns assuntos, 
sei que poderia esmiuçar 

mais, mas não tenho espaço 
e não queria deixar de fora. 
A inquietação é de observar a 
composição de governos, seja 
ele estadual ou municipal. 
Está carregada de cargos por 
indicação e poucos técnicos. 
E eu quero destacar a Bahia, 
que passou de 90 o número 
de prefeitos que estão ine-
legíveis por conta da lei de 
ficha suja. Alguns dizem que 
é por causa das quedas do 
FPM, já comentada em outro 
contexto. 

“Os prefeitos continuaram 
pagando a mesma quantida-
de de funcionários quando 
tinham o FPM gordo. Na 
crise eles deixaram de aplicar 
recursos e não conseguiram 
alcançar alguns índices, o 
que o TCM, órgão técnico, 
configurou e condenou, re-
provando várias contas de 
prefeituras”. Tenho a impres-
são que por isso [redução do 
FPM] acontecer em período 
eleitoral, o conceito de gover-
no foi outro. Mais um motivo 
para se ter bons quadros téc-
nicos e não ficar colocando 
gente medíocre para atuar 
em setores que nunca vão se 
adaptar. E quem quiser que 
conte outra! 

Onze dos 15 vereadores de Itaberaba são da base 
do governo do prefeito João Mascarenhas Filho

E é na sombra da noite que acontecem coisas...



Secretário do Meio Ambiente visita a Chapada para entregar equipamentos para combater o incêndio que destrói o Parque Nacional

Governo vai antecipar a prevenção às 
queimadas na Chapada Diamantina

O pequeno município de 
Lajedinho tem um novo verea-
dor, estamos falando do jovem 
Adimário Alves de Oliveira, 
eleito pelo PSD. Parabéns...

Segundo informações de 
“língua de ferro”, primo ter-
ceiro de “Chico de Candinha”, 
em Itaberaba, um político 
fracassado tenta se reerguer 
embrulhando meia dúzia de 
otários! Ele não está mais 
sozinho?

Para “Chico de Candinha” 
o tal político de Itaberaba, com 
a proximidade da eleição para 
deputado, já está em plena 
campanha. É comum ver ele 
agora entrando nas casas, ou 
então mandando seus amigos 
perguntarem se as pessoas 
estão precisando de alguma 
coisa, mas o povo sabe que 
ele só quer o voto para garantir 
seu emprego. Fique esperto!

Falando em ficar  esperto... 
Que bom seria se as pessoas 
tivessem consciência, e quan-
do algum político “safado” 
perguntasse o que estavam 
precisando, elas respondessem 
que estão precisando de saúde 
pública, educação de qualida-
de, saneamento básico, pavi-
mentação, moradia, esporte, 
lazer, cultura, alimentação, 
limpeza urbana. Mas elas não 
dizem, sabe por quê? Porque 
vendem o voto!

Nem bem tomou posse e 
o prefeito de Utinga, Alberto 
da Silva Muniz (PSD), con-
vocou uma sessão da Câmara 
Municipal de Vereadores 
em caráter de “urgência ur-
gentíssima” para a votação 
imediata da criação de novos 
cargos na prefeitura munici-
pal! Estranho, a prefeitura não 
estava “inchada”?

Por falar em Utinga... o 
mais curioso é que criaram o 
cargo de Chefe de Gabinete, 
que, diga-se de passagem, 
já existe no organograma da 
prefeitura com o nome de 
secretário Geral de Gabinete 
com um salário de cerca de 
R$ 1.700,00. O problema é 
que o salário do novo cargo 
passa dos R$ 2.350,00. Dá pra 
entender? Sorria Utinga, você 
está sendo filmada!

Com apenas 10 dias de 
mandato, Alberto Muniz pe-
diu à Câmara de Vereadores 
50% de suplementação orça-
mentária. Os vereadores só 
deram 23%. Como o orça-
mento do município para o 
ano de 2013 supera os R$ 30 
milhões, os 23% dados pela 
Câmara somados aos 5% dis-
poníveis, o gestor começa sua 
administração com uma su-
plementação de 28%, ou seja, 
mais de R$ 10 milhões. Que 
facilidade! Mas não era esta 
Câmara que dava a Joyuson 
Vieira 1%, 2%, 3%? 
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2014. Com quem? Lídice/
Otto, ou vice-versa. Hum!

Falando na eleição da 
UPB... O boato ganhou for-
ça depois que o prefeito 
de Santo Estevão, Orlando 
Santiago, afirmou que reti-
raria a candidatura a pedido 
do vice-governador Otto 
Alencar em favor do prefeito 
de Andaraí, Wilson Cardoso 
(PSB). Mas como? A dis-
puta é interna, afinal, Otto 
Alencar faz parte da base 
aliada do governador do PT 
que apresentou como candi-
dato a presidência da UPB a 
prefeita de São Francisco do 
Conde, Rilza Valentim (PT). 
Taí uma boa queda de braço, 
PT versus Otto...

Insistindo na eleição da 
UPB... A possível candidatura 
de Wilson Cardoso desagra-
dou muitos dos associados da 
UPB, inclusive aliados do pró-
prio Otto Alencar na Chapada 
Diamantina, que demonstram 
querer marchar com Rilza 
Valentim. Para eles, Wilson 
Cardoso não foi aprovado 
como presidente da UMCD, 
uma entidade regional, quem 
dirá na UPB. “Ele quer é 
fortalecer o nome de Lídice 
da Mata, a presidente do seu 
partido, e usar a entidade para 
buscar obras para o seu muni-
cípio”, dispara um dos novos 
prefeitos da Chapada. 

de passar o mandato. O proces-
so de transição foi feito como 
manda a lei, além de ter arru-
mado as pastas para entregar 
a prefeitura ao seu sucessor: 
“Trabalhamos até às 14h do 
dia 31 de dezembro, não va-
mos passar a faixa de prefeito 
em praça pública por entender 
que o momento festivo é dos 
nossos opositores, mas, se o 
prefeito eleito desejar que eu 
cumpra o protocolo, farei sem 
problema nenhum”, declarou 
Joyuson Vieira. Como diz ele, 
“sorria Utinga, você está sendo 
filmada”...

Como jornalistas temos o 
maior respeito aos leitores do 
Jornal da Chapada e sempre 
permitimos uma interação, 
principalmente no Blog, ape-
sar de achar muito difícil con-
trolar os comentários que nos 
chegam pela internet. Mas não 
aguentamos mais ler emails 
com denúncias de coisas erra-
das do governo de João Filho 
neste final de ano. Vale dizer 
que a grande maioria prefere 
o anonimato numa covardia 
que nem Freud explica. Mas 
foram vocês que deram a ele 
mais quatro anos de mandato. 
Então, segura a onda aí! 

“Corre a boca miúda” que 
a disputa para presidência da 
UPB tem como objetivo aglu-
tinar forças em torno de uma 
chapa PSB/PSD para concor-
rer à sucessão de Wagner em 

e pRa aCabaR
O prefeito eleito de Utinga 

Alberto Muniz (PSD) tenta 
articular uma candidatura 
a presidente da União dos 
Municípios da Chapada 
Diamantina (UMCD), tudo 
para ficar mais próximo do 
governo Jaques Wagner. 
Dizem que para garantir 
o cargo, o novo gestor de 
Utinga já foi até pedir ajuda 
ao vice-governador Otto 
Alencar.

 
Falando em Alberto 

Muniz... Ele não é aquele 
prefeito que reuniu a imprensa 
regional em entrevista coleti-
va para pedir apoio como can-
didato a presidente da UPB 
prometendo o fortalecimento 
da imprensa regional? Mas 
como? Pelo que sabemos, 
o primeiro ato de Alberto 
Muniz como presidente da en-
tidade não foi fundar o DOM? 
“Neste conto do vigário a 
imprensa não cai mais”!

 
A eleição municipal de 

2012 em Itaberaba acabou 
com a oposição. O segun-
do colocado no pleito de 
2008, Solon Ribeiro (PDT), 
não conseguiu eleger um 
vereador! Aliás o espólio 
eleitoral de Solon foi medido 
pela votação de Pró Carina, 
Edilson Marujo e Professor 
Edmário. E agora? Como 
Solon vai fazer para dar votos 
a Marcelo Nilo em 2014?

A eleição da Galega em 
Nova Redenção está sendo 
questionada na Justiça. Dentre 
os crimes de que está sendo 
acusada está a transferência 
fraudulenta de títulos de eleitor. 
Várias pessoas com domicílio 
em Itaberaba já foram iden-
tificadas como eleitores em 
Nova Redenção. Duas delas 
sabem tudo de acarajé! É 
brincadeira!?

 
Não é que João do Filé 

virou mesmo “João do Fato”?! 
Agora é que vamos ver quem é 
o Zé Ninguém! Sem mandato... 
Rei morto é rei posto!

 
Engraçado, o prefeito eleito 

de Utinga, Alberto Muniz, ao 
saber que o então prefeito do 
município, Joyuson Vieira, es-
tava em Itaberaba, o procurou 
e, ao encontrá-lo, questionou: 
“soube que você parcelou a 
dívida do município com o 
INSS em três parcelas para di-
ficultar nossa administração”. 
Com a tranquilidade de dever 
cumprido, Vieira respondeu: 
“Informaram errado. Parcelei 
a dívida em 240 meses, afi-
nal se parcelasse em poucas 
prestações não estaria preju-
dicando só você, mas a mim 
também, afinal, daqui a quatro 
anos vamos estar de volta à 
prefeitura”. 

 
Falando em Joyuson 

Vieira... parece que ele está 
sendo democrático até na hora 

Deputado e o coordenador estadual debatem ações

Elói Corrêa Elói Corrêa

Vitor Fernandes

Galo debate medidas 
estruturantes para evitar 
improvisos no combate 
aos incêndios florestais

Para intensificar as ativi-
dades de combate ao incêndio 
que atingiu a região do Parque 
Nacional da Chapada Diaman-
tina, no dia 7 de janeiro e con-
trolado no dia 12, o secretário 
estadual do Meio Ambiente, 
Eugênio Spengler esteve no 
município de Lençóis. No 
local, Spengler sobrevoou a re-
gião para avaliar a extensão da 
área afetada, e se reuniu com 
representantes do Ministério 
Público Estadual, do Grupa-
mento de Bombeiros, briga-
distas, Companhia Indepen-
dente de Polícia de Proteção 
Ambiental (CIPPA), Instituto 
Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio), 
além de moradores da região, 
e representantes das prefeituras 
de Lençóis e Palmeiras. 

Spengler ressaltou a ne-
cessidade da intensificação da 
parceria entre o Governo do 
Estado e as prefeituras, para 
que possam trabalhar de ma-
neira conjunta nesse momento 
de crise. Além disso, o secretá-
rio falou sobre o investimento 
em equipamentos e material de 
proteção para o combate. Ou-
tro ponto abordado foi sobre 
o planejamento de 2013, que 

prevê intensificar e antecipar 
as ações de combate às quei-
madas no Estado. A estratégia 
do governo para minimizar 
os incêndios florestais inclui 
a criação de dois sub comitês 
– um na Chapada e outro na 
região Oeste do Estado. “Estes 
subcomitês estão vinculados 
e em contato direto com o 
Comitê Estadual de Preven-
ção e Combate a Incêndios 
Florestais. Terá importância 
estratégica na implantação de 
ações preventivas e de comba-
te às queimadas”, esclareceu 
Spengler. A previsão é que 
esses espaços sejam lançados 
em março deste ano.

Combatentes recebem 
equipamentos

Durante a reunião foram 
entregues os 50 kits de equipa-
mentos de proteção individual 
(EPI´s) para brigadas da região. 
Ainda para auxiliar na situação 
de emergência, o Governo do 
Estado, disponibilizou dois he-
licópteros e duas aeronaves air 
tractor, dois carros com tração 
4×4 e um aporte de R$ 20 mil 
para compra de água e alimen-
tação para os brigadistas. Além 
disso, a região conta também 

A criação de uma divi-
são de Combate a Incên-
dios Florestais no Corpo 
de Bombeiros da Polí-
cia Militar do Estado da 
Bahia, nos comandos da 
Chapada Diamantina e do 
Oeste baiano, é o objeto 
da indicação do deputado 
estadual Marcelino Galo 
(PT) ao governo do estado. 
O parlamentar encami-
nhou a peça no dia 11 de 
janeiro, depois de partici-
par de uma reunião com o 
coordenador estadual da 

governo. É por isso que é 
preciso instrumentalizar 
os municípios para cria-
rem ao menos um grupo 
para agir  nas medidas 
emergenciais”,  declara 
Marcelino Galo. Ainda de 
acordo com o parlamentar 
com essas ações, a inten-
ção é diminuir o número 
de incêndios que se alas-
tram por falta de combate 
imediato. 

“Fizemos a indicação 
para criar as divisões de 
Corpo Bombeiros em co-

com o reforço de 31 bombeiros 
vindos de Salvador e Feira de 
Santana para apoiar a equipe 
que já se encontra em ativida-
de no local. Thairon Ribeiro, 
brigadista do Capão, disse que 
é extremamente importante a 
chegada desses novos equipa-
mentos de proteção individual. 
“Muitos dos EPIs que possuí-
mos já se acabaram, por causa 
do desgaste diário ao combate 
ao incêndio. O kit será muito 
útil no trabalho, tanto para 
nossa proteção como para uma 
melhor atuação no combate 
aos incêndios florestais”.

Trabalho reúne 
diversos órgãos

Presente no encontro, o 
promotor regional do Minis-
tério Público Estadual Augusto 
César Carvalho, destacou que 
o trabalho em conjunto que 
vem sendo realizado entre os 
Governos do Bahia, Federal, 
brigadistas e a comunidade 
precisa ser cada vez mais forta-
lecido para que o combate aos 
incêndios florestais na região 
seja combatido de maneira efe-
tiva. A equipe de técnicos do 
Inema permanece em tempo 
integral na região focada em 

desenvolver atividades de pre-
venção, monitoramento e com-
bate aos incêndios florestais. 
A medida integra o Programa 
Bahia sem Fogo de combate 
aos incêndios florestais, que 
é coordenado pela Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente 
(Sema).

Formação de brigadistas
Por meio do Bahia sem 

Fogo, foram realizados 13 
cursos para formação de 307 
brigadistas tanto na região 
oeste quanto na Chapada, além 
do constante monitoramento 
dos focos de calor nas re giões, 
fiscalização preventiva e ações 
de educação ambiental para 
sensibilização das comuni-
dades. Desde março do ano 
passado, já foram realizadas 
sete etapas do Bahia sem Fogo 
para prevenção e combate 
às queimadas na região. No 
caso do programa de des-
matamento, foram efetuadas 
quatro etapas da operação de 
Reposição Florestal, sendo 
enviadas 22 equipes, além de 
quatro outras operações, com 
24 equipes, para fiscalizar e 
coibir a supressão no bioma 
cerrado. 

Defesa Civil, Salvador de 
Brito, no dia 9. No encon-
tro, Galo debateu medidas 
estruturantes para garantir 
prevenção e o combate 
imediato aos incêndios 
florestais para evitar tragé-
dias como a que ocorreu na 
Chapada Diamantina. 

Segundo o deputado, 
essas medidas evitariam 
também os improvisos. 
“Sabemos que nesse pe-
ríodo de est iagem, em 
diferentes territórios do 
estado, os focos de incên-
dios são os grandes pro-
blemas enfrentados pela 
população e por órgãos do 

mandos da PM na Chapada 
Diamantina e  no Oes-
te, treinadas e equipadas 
especificamente para o 
combate aos incêndios 
florestais, mas é impor-
tante que todos os muni-
cípios tenham um grupo 
que realize as chamadas 
ações imediatas. Chega 
de improviso, é preciso 
prevenir e não combater, 
pois os gastos com com-
bate são bem maiores”, 
pontua Marcelino Galo, 
que tenta uma reunião 
na Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente para am-
pliar os debates. 
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Divulgação

Câmara de Itaberaba entrega títulos de 
cidadão e inaugura anexo administrativo

Valdes deixa o mandato de vereador, mas é 
a segunda maior liderança política de Itaetê

Na noite do dia 17 de dezem-
bro de 2012, a Câmara Munici-
pal de Vereadores de Itaberaba 
realizou uma sessão solene para 
entrega de títulos de cidadão 
itaberabense, homenageando 
com deferência personalidades 
que prestaram ou prestam rele-
vantes serviços em suas áreas 
de atuação, contribuindo assim 
para o desenvolvimento do 
município e consequentemente 
para a melhoria da qualidade de 
vida da população.

Os projetos de decretos 
foram apresentados pelos verea-
dores José Antonio, Ricardo 
Pimentel e Maria Milza. Nesta 
ocasião foram homenageados 
o senhor Milton Sena Barros, 
doutor Gerson Augusto de 
Oliveira Monteiro, doutor Luiz 
Antonio Bernardes, doutora 
Maria Aparecida Marques de 
Sá Teles, os senhores Roberto 
Luiz Leal Andrade, Jorge Luiz 

Ricardo entrega honraria a Elueide da Rocha (Lú do “O Boticário”)

Anexo inaugurado na gestão do presidente Pimentel

Ganhadores do concurso de redação da Câmara

O deputado federal petista Valmir Assunção com o ex-vereador pedetista Valdes Brito

levantamento de todas as sua 
ações como presidente do Poder 
Legislativo de Itaberaba, onde 
destacam-se a criação do plano 
de cargos e salários da Câmara, 
reajuste salarial de 10% no início 
do ano de 2011, e de 6,76% no 
mês de outubro de 2012, realiza-
ção do concurso público, depois 
de 20 anos de espera, pagamento 
do INSS Patronal, sendo que 
era comum em quase todas 
as câmaras brasileiras deixar 
para o Executivo pagar, além 
da compra de computadores, 
impressoras, mesas, cadeiras, 
ar condicionado e todo o mobi-
liário para melhor acomodação 
dos vereadores e melhor atendi-
mento ao público.

Andrade da Silva, Zenildo Oli-
veira do Carmo, Cláudio Gon-
çalves Moura Neto, Luiz Carlos 
da Silva Oliveira, Hélio Bello 
Dultra, as senhoras Maria Alice 
de Oliveira Rodrigues Santos, 
Neuza Carneiro Soares,  Eluei de 
Ribeiro da Rocha, além do 
senhor Jeferson Matos Capinan 
da Silva. 

“É de grande valia essa 
sessão solene uma vez que, 
através de projetos de decretos 
legislativos, votados e aprova-
dos nessa Casa, torna-se mais 
puro o reconhecimento das 
ações que cada um exerce junto 
à comunidade itaberabense. 
Parabéns a todos, em especial 
àqueles que homenageei essa 
noite: Neusa Carneiro Soares 
e Elueide Ribeiro da Rocha”, 
pontua Ricardo Pimentel em 
seu discurso. 

O vereador e então presi-
dente da Casa ainda fez um 

CURtaS

Oito homens armados e 
encapuzados assaltaram o 
Banco do Brasil de Utinga, 
na Chapada Diamantina, 
no início da tarde do dia 10 
de janeiro. Eles chegaram à 
cidade em uma Parati, cor 
prata, atirando para o alto e 
renderam funcionários da 
agência. A quadrilha portava 
revólveres calibre 12 e ponto 
40. Portas de vidro do banco 
foram destruídas por disparos 
efetuados pelos assaltantes. 
Após roubar o dinheiro dis-
ponível, eles levaram clientes 
e funcionários como reféns. 

Um grupo de moradores 
foi obrigado a formar um 
“escudo humano” em frente 
ao banco para evitar a aproxi-
mação da polícia. Um Ágile 
branco estacionado próximo 
ao BB também foi levado 
na fuga. Os reféns foram 
soltos na saída da cidade. 
Os assaltantes fugiram com 

Assaltantes tocam terror em 
agência bancária de Utinga

Ilustração/Antônio Nascimento

destino ao município de 
Wagner, de acordo com a 
Delegacia local. Policiais do 
Comando de Policiamento 
Especializado (CIPE/Caatin-
ga) fazem buscas na região. A 
quantia levada ainda não foi 
divulgada. No ano passado, a 
Bahia registrou 167 ataques a 
bancos, segundo o Sindicato 
dos Bancários. O estado é o 
segundo em número de mor-
tes decorrentes de ataques às 
agências bancárias no país. 
Foram 8 mortes em 2011. 
São Paulo é o líder, com 15 
casos. 

Nepotismo em Macaúbas
O prefeito do município 

de Macaúbas, na Chapada 
Diamantina, José João Perei-
ra, o popular Zezinho (PSB), 
nomeou para o cargo de 
secretário de Administração 
da Prefeitura o seu filho Or-
lando Kleber Rêgo Pereira. A 
prática se configura nepotis-
mo, de acordo com a súmula 
vinculante de número 13, do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), de agosto de 2008, e 
ainda não revisada pela Côr-
te. Ela proíbe a contratação 
de parentes de autoridades e 
de funcionários para cargos 
de confiança (cargo político), 
de comissão e de função gra-
tificada no serviço público. 
Em entrevista ao site Bahia 
Notícias, o prefeito afirmou 
que a nomeação foi feita com 
o aval da Procuradoria Geral 
do Município. 

“O que o setor jurídico 
me informou é que apenas 
um secretário não tem pro-
blema”, disse. A interpre-
tação da súmula do STF 
tem gerado discussões no 
meio jurídico e especialis-
tas apontam que o enten-
dimento de que a restrição 
não se aplica aos cargos 
políticos não está consoli-
dado. “Eu entendo que não 
pode. O problema é que a 
súmula não tem sido apli-
cada ao extremo. Eu vejo 
pelo interior muito prefeito 
nomeando filhos e parentes. 
Se o Ministério Público ou 
alguém movesse uma ação 
popular, ia dar trabalho. 
Mas acontece que ninguém 
tem contestado”, ponderou 
o advogado eleitoralista, 
Jarbas Magalhães, em en-
trevista ao site baiano. 

anunciados os vencedores do 
primeiro concurso de redação 
estudantil promovido pela 
Câmara, cujo tema foi “A im-
portância do Poder Legislativo 
para o crescimento da nossa ci-
dade”, sagrando-se triunfantes 
os estudantes: Manoel Tiago 
Lima da Silva, Edenilson da 
Silva Mendes (Neguinho) e 
Reijane Almeida Mesquita 
Santos, primeiro, segundo e 
terceiro colocados, respectiva-
mente, sendo premiados com 
um netbook, uma câmara fo-
tográfica digital e um celular.

O presidente da Casa de 
Leis, Ricardo Pimentel, fez 
uma menção honrosa às profes-
soras Lee Ramos, Jane Stela 

Na tarde do dia 31 de de-
zembro de 2012, o presiden-
te da Câmara Municipal de 
Verea dores de Itaetê, Valdes 
Brito (PDT), concedeu entre-
vista ao Jornal da Chapada 
como seu último ato no co-
mando do Poder Legislativo 
do Município. Durante a entre-
vista, o vereador apresentou à 
imprensa regional um balanço 
de suas atividades e a prestação 
de contas de 2012. Segundo o 
presidente, esta é uma prática, 
baseada na transparência, que 
foi a tônica dos dois manda-
tos consecutivos à frente da 
administração da Câmara de 
Vereadores. 

Valdes concorreu à eleição 
municipal de outubro de 2012, 
substituindo como candidato a 
prefeito o saudoso gestor públi-
co Admar Matos, que faleceu 
subitamente em plena campa-
nha para a reeleição. Apesar de 
ter seu nome trabalhado como 
candidato ao mais alto cargo 
do município, por apenas três 
meses de campanha, Valdes 
Brito perdeu as eleições, porém 
tornou-se a segunda liderança 
política do município. Vale res-

saltar também que Brito teve o 
mandato de vereador cassado 
por infidelidade partidária por 
ter sido eleito pelo PSDB e por 
divergências políticas com a 
direção do partido, deixou a 
legenda e se filiou ao PDT, 
mas esta cassação não o torna 
inelegível e nem prejudicou 
seu mandato como presidente 
da Casa Legislativa, já que a 
publicação da sentença coin-
cidiu com o término do seu 
mandato.

 Projetos de Leis
Dentre os Projetos de Leis 

apreciados pelo Poder Legis-
lativo no final do ano de 2012, 
destaque para o de nº 10/2012 
de 20/09/2012, que “altera 
a Lei Municipal 562/2008, 
que criou o Fundo Municipal 
de Habitação de Interesse 
Social (FHIS) e institui o 
Conselho Gestor do FHIS”. 
Também teve o de nº 04/2012 
de 23/11/2012, que “dispõe 
sobre a reformulação da Lei 

Orgânica Municipal de Itaetê”, 
e o Projeto de Lei nº 09/2012 
de 20/09/2012, que “estima 
a receita e fixa a despesa do 
município de Itaetê, para o 
exercício financeiro de 2013”. 
Houve ainda a apreciação da 
resolução nº 02/2012, que 
“aprova o novo regimento 
interno da Câmara Municipal 
de Itaetê”, sendo todas estas 
proposituras aprovadas pela 
Câmara e sancionadas pelo 
Poder Executivo. 

Como ação do edil Pimentel, 
ainda se destacam a implantação 
da central de alarmes e monito-
ramento, por meio de câmaras 
de segurança, aquisição de uma 
central telefônica digital com 
implantação de ramais, criação 
do almoxarifado da câmara, 
implantação do programa voz 
do legislativo, criação do espaço 
cultural Donald Amorim, que 
abrigou grandes exposições 
culturais, valorizou a cultura da 
cidade com a realização do con-
curso de fotografia e o concurso 
de redação estudantil, além do 
Anexo Administrativo, que foi 
entregue a população na própria 
noite de homenagens.

Nessa mesma sessão do dia 
17 de dezembro de 2012, foram 

Ramos e Cleide Pimentel pelas 
diversas mostras e exposições 
culturais que apresentaram 
no espaço Donald Amorim. 
Pimentel fez um balanço dos 
dois anos que passou à fren-
te do Legislativo, falou das 
adver sidades, mas, sobretudo, 
 destacou os pontos positivos da 
sua gestão, agradeceu a Deus e 
a todos os seus colaboradores.

Encerrada a sessão, convi-
dou a todos para a cerimônia 
de inauguração do Anexo 
Administrativo da Câmara, 
que, além dos vereadores, 
contou com a presença do 
prefeito João  Filho, alguns 
de seus secretários e diversas 
personalidades da sociedade 
itaberabense. 

Deputado do PTN busca ações para a região da Chapada

Reginaldo Tracajá

Geilson faz indicação para 
recapeamento de qualidade 
na estrada que liga Iaçu à 
Marcionílio Souza

O deputado estadual Car-
los Geilson (PTN) fez uma in-
dicação ao governador Jaques 
Wagner, para que autorize o 
Departamento de Infraestru-
tura de Transportes da Bahia 
(Derba) a realizar um recapea-
mento asfáltico de qualidade 
na rodovia estadual BA-245. 
A sugestão do parlamentar 
é direcionada ao trecho que 
liga a sede do município de 
Iaçu à sede do município de 
Marcionílio Souza, com uma 
extensão de 51,7 km. Trata-se 
de uma rodovia de grande im-
portância social e econômica, 
onde é realizado o escoamento 
da produção agrícola de vários 
municípios para os grandes 
centros consumidores. Geilson 
afirma que o governo do Esta-
do, por intermédio do Derba, 

realizou um recapeamento 
asfáltico de qualidade inferior 
na BA-245.

“É um pavimento grosseiro 
que causa uma enorme trepi-
dação nos veículos que a uti-
lizam, causando desgastes nos 
componentes da suspensão e 
direção, além do desconforto”, 
frisa. Ressalta, ainda, que é 
preciso verificar a qualidade 
do material empregado na BA, 
uma vez que a recuperação 
precisa obedecer e atingir nor-
mas e especificações que uma 
rodovia desse porte necessita. 
“O material utilizado deve ser 
de qualidade e o acostamento 
não pode ser muito estreito por 
questão de segurança. Além 
disso, a drenagem da rodovia 
necessita seguir os critérios 
técnicos”, pontua. 
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14/12/ 2012 - Gustavo Luigi 
Itaberaba/BA

30/12/2012 - Jane Stela Ramos 
Itaberaba/BA

01/01 - Márcia Benevides Oliveira 
Nova Redenção/BA

05/01 - Erminia Alves de Andrade 
Itaberaba/BA

05/01 - Edivaldo Moreira de Oliveira 
Itaberaba/BA

09/01 - Cláudia Neves Tavares 
Aracaju/SE

15/01 - Gislane Gomes da Conceição  
Itaberaba/BA

19/01 - Nádia Conceição  
Salvador/BA

24/01 - Otávio Nascimento
Itaberaba/BA

27/01 - Rita Tavares 
Salvador/BA

27/01 - Maria Amélia Passos Carneiro  
Boa Vista do Tupim/BA 

Jornal da Chapada
Divulgação

Jornal da Chapada
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Arquivo Pessoal
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aniveRSaRianteS

Mais Aniversariantes

Felicidades também para 
Deninha Fernandes

Laura Côrtes faz festa de 
aniversário entre família

Quem merece os para-
béns também é a editora do 
Jornal da Chapada, Deninha 
Fernandes, que comemorou 
mais um ano de vida no dia 
16 de dezembro de 2012. 
Como uma boa dezembrina, 
Deninha não deixou a data 
passar em branco. “É mui-
to bom saber, que os anos 

vão, a idade chega, e você 
sempre continua o mesmo, 
sempre com o mesmo sor-
riso, sempre com a mesma 
alegria de viver”, disse. O 
Jornal da Chapada deseja 
à sua editora chefe muitas 
felicidades e que ela con-
tinue transmitindo alegrias 
por onde passa. 

No dia 28 de dezembro de 
2012, a psicóloga Laura Alícia 
Silva Côrtes completou 27 anos 
com festa em sua residência, no 
centro de Itaberaba. A técnica 
em saúde mental é filha de José 
Ruy Côrtes e Mariluzia Silva 
(in memoriam). Ela recebeu 
familiares e amigos para um 

bate-papo agradável regado de 
cerveja e um delicioso chur-
rasco, preparado pelo seu tio 
Jaime Côrtes. “Se dependensse 
de Zé Ruy a cerveja estaria 
quente, mas Jarbas, seu irmão, 
não deixou isso acontecer”. A 
festa de Laura foi também uma 
noite de piadas. 

Em 2012 nasceram mais 
3 futuros leitores do JC

Parabéns para Rafa

Chá de Casa Nova

Em Itaberaba nasceu, no 
dia 3 de dezembro de 2012, a 
pequena Marcela Bernardes 
Laranjeiras Mascarenhas. 
Marcelinha é filha do casal 
Marcelo e doutora Cristiane 
Bernardes Laranjeira Mas-
carenhas. Muita saúde para 
Marcelinha e vida longa 
para o casal.  

Também em Itaberaba 
nasceu, no dia 5 de novembro 
de 2012, a pequena Maria 
Ester. O lindo bebê é filho de 
Paulo Leite (Águia Branca) 
e Lanne Vieira. Maria Ester 
nasceu com 3,160kg e 46cm 
e foi considerada um presente 
de Deus para o casal e para os 
amigos.  

Quem também nasceu 
no final do ano de 2012 foi 
o pequeno Arthur Tavares 
Fernandes. O bebê nasceu 
na maternidade Santa Helena 
em Aracaju (SE) e é filho do 
casal de advogados Frederico 
e Mércia Tavares Fernandes, 
além de ser o primeiro neto 
homem dos editores do JC, 
Zé Carlos e Deninha Fernan-
des.  

Parabéns também para 
Rafaela da Silva Lima que 
completou 10 anos no dia 
16 de dezembro de 2012. 
Rafa é natural do município 
de Taboão da Serra (SP), 
filha do casal Alan e Maria 
Elvira Silva Lima e neta de 
Dona Aurelita da Silva Lima, 
todos residindo hoje em Ita-
beraba. 

Parabéns também para 
o casal Adrielle e Mau-
rício, que compartilhou 
com familiares e amigos 
sua união com a realiza-
ção do tradicional Chá de 
Casa Nova. A brincadeira 
protagonizada pelo jovem 
casal aconteceu no dia 22 
de dezembro de 2012, às 
18 horas, na residência dos 
pais da moça, localizada no 
bairro da Urbis.  

Jornal da Chapada

O presépio das artistas plásticas traz a referência do cristianismo com o nascimento do menino Jesus

Presépio das irmãs Silva é o 
mais visitado de Itaberaba

Tornou-se costume em 
várias culturas montar um 
presépio quando é chegada a 
época de Natal. Em Itaberaba 
um dos presépios mais visi-
tado é o das irmãs Marly e 
Rose Mary Silva. Professoras 
aposentadas do estado, Marly 
e Mery há mais de 20 anos 
cultuam a tradição de montar 
um presépio no Natal. Para 
a confecção do presépio este 
ano as irmãs usaram matérias 
como sacos de cimento va-

zios que receberam pintura 
rústica com uma mistura de 
goma, tinta cinza e xadrez, 
que formaram as grutas da 
manjedoura, além de ter sido 
todo decorado com plantas.

Para quem não sabe, o 
presépio é uma referência 
cristã que remete para o nas-
cimento de Jesus numa gruta 
de Belém na companhia de 
São José e de Maria. Conta a 
Bíblia que, depois de muito 
tempo à procura de um lugar 

para albergar o casal, que se 
encontrava em viagem por 
motivo de recenseamento 
de toda a Galiléia, São José 
e a Virgem Maria tiveram 
que pernoitar numa gruta ou 
cabana nas imediações de Be-
lém. Segundo a história, estes 
acontecimentos ocorreram no 
tempo do Rei Herodes, que 
teria mandado matar todas as 
crianças por medo de perder 
o seu trono para o futuro rei 
dos Judeus.  

Low Fotógrafo 

Carol comemorou seu aniversário com amigos e familiares

Festa de 15 anos de Carol 
Britto inova na hora da valsa

Quem está de parabéns é 
a jovem Maria Carolina Oli-
veira Britto, que completou 15 
anos no dia 21 de dezembro 
de 2012. A festa da debutante 
aconteceu no Sayonara Fest 
(centro de Itaberaba) e para 
recepcionar amigos e convi-
dados, esteve presente toda 
família da jovem. Para quem 
não sabe Maria Carolina é a fi-
lha caçula do casal Anderson e 
Sueide dos Santos Brito.  Ca-
rol é irmã do futuro  advogado 
Caio Oliveira Britto, além de 
ser a sobrinha querida “dos 
Bireus” e das professoras 
Noadia, Zenóbia Ribeiro dos 
Santos e Suely dos Santos 
Oliveira, neta de Antenor e 
Marias dos Santos Oliveira e 
bisneta do senhor Joveniano 
José dos Santos, que com 105 
anos prestigiou a festa. 

Em meio a um buffet va-
riado e farto servido pela 
empresa “Algo Mais”, os 
convidados tiveram acesso 
a cerimônias como troca de 
vestidos (à meia noite, tendo 
a debutante colocado um ves-
tido de gala), simbolizando 
a passagem de menina para 
mulher, valsa e parabéns prá 
você! A grande novidade 
aconteceu na hora da tradi-
cional valsa quando Carol 
Britto inovou fazendo o que 
alguns já fazem na internet, a 

valsa maluca, que consiste em 
um “mix” de ritmos musicais 
diferentes, deixando assim o 
momento mais emocionante 
e descontraído, mexendo 
profundamente com os con-
vidados por deixar de lado 
os rituais formais, tornando a 
cerimônia especial e emocio-
nante com a participação da 
família da debutante. “Depois 

de ir a várias festas de 15 anos 
pude perceber que todas elas 
têm algo em comum. A tra-
dicional valsa que não mais 
impressiona os seus observa-
dores, portanto decidi inovar 
com a ajuda do DJ Pedrinho 
de meu pai e meu irmão. Acho 
que ficou legal e todos apre-
ciaram a novidade”, ressalta a 
jovem debutante. 
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A justiça eleitoral da comarca de Utinga 
oficializou a eleição de Natã Garcia, que 
venceu o pleito com 50,41% dos votos 
válidos em Wagner. | Diplomação

O presidente da Casa deu posse ao novo 
prefeito, vice e vereadores na presença 
do ex-gestor que acompanhou de perto 
o ato político. | Posse

Forúm de UtingaCâmara de Vereadores

Foi empossado no dia 1º 
de janeiro de 2013 o novo 
prefeito do município de 
Wagner, Natã Garcia Hora 
(PSD), e o seu vice Joelson 
Ribeiro dos Santos (PDT). 
A solenidade de posse acon-
teceu na Câmara Municipal 
de Vereadores, às 18h, e 
contou com a presença do 
ex-prefeito Elter Silva Bas-
tos. “Ficamos feliz com o 
número de pessoas que nos 
prestigiaram na solenidade, 
uma prova que a comunidade 
de Wagner está apostando no 
nosso trabalho. Vamos ter 
que trabalhar muito para ten-
tar acompanhar os feitos do 
ex-prefeito Elter, atendendo 
assim, uma expectativa da 
população,” declara Natã 
Garcia. 

Natã foi eleito prefeito 
de Wagner com 50,41% dos 
votos válidos e, antes de 
ser empossado pelo Poder 
Legislativo Municipal, re-
cebeu da Justiça Eleitoral o 
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Antes de ser empossado pela Câmara de Vereadores, Natã Garcia foi diplomado pelo juiz eleitoral da comarca de Utinga, doutor Jean Carlos de Souza (no centro da foto)

Natã Garcia assume a Prefeitura de Wagner

diploma de prefeito eleito. 
O ato de diplomação de 
Natã Garcia aconteceu em 
sessão única realizada na 
Câmara de Vereadores de 
Utinga e foi presidida pelo 
Juiz Eleitoral da Comarca, 
doutor Jean Carlos de Souza 
Almeida. Fizeram parte da 
mesa da solenidade jurídica 
o ex-prefeito do município de 
Wagner e o representante do 
Ministério Público Eleitoral, 
doutor Thyego de Oliveira 
Matos.   

Já sentado na cadeira 
de prefeito, Natã reafirmou 
que pretende dar sequência 
ao trabalho que já vinha 
sendo realizado pelo ex-
prefeito Elter Silva Bastos, 
me lhorando o que precisa ser 
melhorado e disse ainda que 
vai trabalhar em harmonia 
com a Câmara Municipal. “O 
nosso grupo político elegeu 
por unanimidade a Mesa 
Diretora que comandará os 
destinos do Poder Legisla-

tivo de Wagner no biênio 
2013/2014 e que tem como 
presidente o vereador Ítalo 
Matos [PSD]”, completa o 
novo prefeito.

Os oito vereadores que 
compõem com Ítalo Matos o 
Poder Legislativo Municipal 
de Wagner são Bukjones Silva 

de Cerqueira, Elton Alves 
Costa, Deraldo Bastos da Silva 
e Antonio Gonçalves da Silva, 
todos do PSD, além de Cle-
riston Matos de Meira Pires 
(PMDB), Gilberto Sá Teles 
Nascimento (PSB), Juarez 
Almeida de Souza (PCdoB) e 
Jelson Oliveira Silva (PT). 

Foi eleito como presidente da Câmara, o vereador Ítalo Matos

Dentre as primeiras provi-
dências tomadas pelo novo 
gestor de Wagner destaque 
para a organização da casa. 
“Mesmo tendo recebido a 
prefeitura de um aliado, pre-
tendemos arrumar a casa ade-
quando-a aos nossos moldes 
administrativos, enxugar as 
finanças, para daí darmos 
sequência ao trabalho que a 
população aprovou”, ressalta 
o prefeito Natã.

Na oportunidade, Natã 
pede tempo e paciência ao 
povo. “Estamos consideran-
do o fato do ano de 2012 ter 
sido um ano muito difícil 
para todos os municípios. 
Estamos atravessando uma 
seca que já está sendo con-
siderada a maior dos últimos 
tempos e a arrecadação de 
Wagner é pequena para uma 
população de 9.983 habi-
tantes. Para terem uma ideia 
da disparidade per capita, 
Wagner recebe o mesmo que 
Ibiquera e Laje dinho, só que 

as populações de ambos os 
municípios são bem meno-
res. Ibiquera, com 4.866 
habitantes, e Lajedi nho, com 
3.936. Por isso temos que 
planejar com prioridades 
nossas ações para que os 
recursos municipais sejam 
bem aplicados nos que mais 
precisam”, conclui.

Entre os primeiros atos 
do novo prefeito de Wagner 
estão algumas mudanças 
no primeiro escalão da pre-
feitura. Para a Secretaria de 
Educação foi nomeado Lu-
cas Matos, para a Secretaria 
de Ação Social foi nomeada 
Normanda Torres Sena. Foi 
mantido Rogério Pereira 
dos Santos na Secretaria de 
Obras, e nomeado para a 
Secretaria de Administração, 
Carlos Emerson Ribeiro 
Mendes Freire. Para a pasta 
de Saúde (uma das priori-
dades de seu mandato) foi 
nomeado Joscley Novais de 
Almeida. 

O novo prefeito já faz mudanças no primeiro escalão do governo municipal deixado pelo peesedista Elter Bastos

Edinho toma posse e fala em governo de entendimento
A Câmara Municipal de 

Vereadores do município 
de Bonito, na Chapada Dia-
mantina, ficou pequena para 
o público que assistia com 
expectativa a posse do novo 
prefeito e dos nove vereado-
res eleitos. Foram empossa-
dos no primeiro dia do ano o 
prefeito Edivam José Cedro 
de Souza, o popular Edi-
nho (PSD), o vice-prefeito 
Reinan Cedro de Oliveira 
(DEM) e os vereadores Alek 
Sandro Santana Beu (PDT), 
Ângela Maria de Oliveira 
Santos (PSC), Antonio da 
Silva Sampaio (DEM), Ené-
sio Mendes Batista (PSD), 
Raildo Rodrigues de Souza 
(PRB), Rogério Laytynher 
dos Santos (PT), Domingos 
Oliveira Santos (PSD), Jaidi 
Gonçalves Alves (PHS) e 
Manoel Messias Rosário 
Caregoza (PMDB).  

Edinho foi empossado às 
18h do primeiro dia do ano de 
2013. Após a posse, o prefeito 
de Bonito falou para o povo 
que lotava o plenário da Casa 
Legislativa saudando sole-
nemente o colega, o também 
recém-empossado prefeito 

Joseni Fotógrafo Joseni Fotógrafo 

Casa Legislativa empossou prefeito, vice e vereadores de Bonito Edinho com a população durante a posse no município

de Utinga, Alberto da Silva 
Muniz (PSD), que estava no 
evento acompanhado do novo 
presidente da Câmara daquele 
município Carlos Alberto Pele-
grini Filho (DEM), bem como 
os nove vereadores da casa, 
citando nome a nome. Mais 
maduro e com a bagagem de 
ter governado o município por 
dois mandatos consecutivos, 
Edinho falou em seu discurso 
de posse de entendimento com 
a Casa Legislativa e prometeu 
trabalhar respeitando os prin-
cípios constitucionais para 
auxiliar na promoção de ações 
que melhorem a vida dos mais 
vulneráveis socialmente. 

“Mais uma vez a demo-
cracia reina. Enquanto alguns 
falam em ditadura, nós agimos 
com democracia. Assumo o 
compromisso de exercer com 
legalidade o meu mandato, 
pautado principalmente em 
respeito à constituição federal, 
do Estado, às resoluções do 
Tribunal de Contas dos Muni-
cípios [TCM], e obedecendo a 
finalidade pública de atender ao 
povo”, declara Edinho.

 
Diplomação de Edinho

O novo prefeito de Bo-
nito foi eleito com 52,18% 
dos votos (4.496 votos) 

pela coligação “Por Amor 
ao Bonito”, formada pelos 
partidos PRB, PDT, DEM, 
PMN, PSDB e PSD e antes 
de ser empossado pelo Po-
der Legislativo Municipal 
recebeu o diploma de prefei-
to eleito da Justiça Eleitoral. 
A diplomação de Edinho 
aconteceu no dia 14 de de-
zembro de 2012 em sessão 
única realizada na Câmara 
Municipal de Vereadores 
de Utinga. O ato foi presi-
dido pelo juiz da comarca 
de Utinga, Jean Carlos de 
Souza Almeida. Fizeram 
parte da mesa da solenidade 
também o representante do 

Ministério Público (MP), 
o promotor da comarca de 
Utinga, doutor Thyego de 
Oliveira Matos, e os oficiais 
do Cartório Eleitoral.

O novo gestor de Bonito 
prometeu trabalhar não só 
por aqueles que votaram nele, 
mas por todos os bonitenses, 
e concluiu agradecendo tam-
bém as famílias de Bonito 
por estarem sempre ao seu 
lado, os amigos políticos e o 
apoio recebido por parte do 
deputado federal José Carlos 
Araújo (PSD-BA).

Eleição da Mesa 
Diretora da Câmara

Antes da diplomação 
de Edinho e Renan, acon-
teceu a eleição da nova 
mesa diretora da Câmara 
Municipal de Vereadores, 
sendo eleito para presi-
dente do Poder Legislativo 
por 5 votos favoráveis e 4 
em branco o vereador Alek 
Sandro de Santana Beu. 
A nova mesa diretora da 
Câmara de Bonito ficou 
assim definida: Alek San-
dro Santana Beu (PDT) 
presidente, Raildo Ro-
drigues de Souza (PRB), 
vice-presidente, Enesio 
Mendes Batista (PSD), 1º 
secretário, e Domingos 
Oliveira Santos (PSD), 2º 
secretário. O novo presi-
dente comandará o Poder 
Legislativo Municipal no 
Biênio 2013/2014.

Vale ressaltar, que após 
a cerimônia, autoridades 
e população fizeram uma 
rápida visita às instalações 
da Prefeitura Municipal. 
Depois da visita, centenas 
de pessoas já estavam na 
praça central da cidade, 
aguardando os eleitos para 
iniciar a festa de posse. 
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Na primeira edição de 
2013 do Jornal da Chapada, 
o especial é o caderno de 
quatro páginas com as ações 
do município de Utinga. Você 
vai ler e guardar os textos que 
apontam as políticas públicas 
e as construções que foram 
realizadas pela gestão de oito 
anos do ex-prefeito Joyuson 
Vieira Santos (PSDB). O 
especial destaca as principais 
ações, tanto na sede quanto na 
zona rural do município. 

Como sugere a manchete 
desse texto inicial, os dois 
mandatos consecutivos do pre-
feito Joyuson Vieira tiveram 
como meta melhorar a qua-
lidade de vida da população 
com incentivos à erradicação 
da pobreza, com alternativas 
associadas aos programas de 
transferência de renda adota-
dos no país, visando acabar 
com a fome, garantindo educa-
ção, saúde e assistência social 
de qualidade para todos, assim 
como assegurando medidas de 
igualdade entre os sexos e as 
etnias, valorizando a criança, 
a mulher, o idoso e o povo 
sofrido da zona rural com 
investimentos em ações de 
convivência com a seca. 

Ao tomar posse da pre-
feitura de Utinga em janeiro 
de 2005, a meta do prefeito 
Joyuson era recuperar pré-
dios públicos e veículos que 
estavam muitos destruídos, 
sendo inclusive alvos de 
exposição em praça pública. 
Esta foi a meta dos três pri-
meiros meses do primeiro 
mandato. O gestor também 
recuperou o prédio da Pre-
feitura que, segundo ele, 
“estava caindo na cabeça das 
pessoas”. 

“Feito isso, com uma 
administração cujo slogan 
era ‘A Meta é a Qualidade de 
Vida’ passamos cerca de um 
ano e meio sem nenhuma cer-
tidão, por conta da inadim-
plência do município, o que 
nos impossibilitava de firmar 
convênio ou parceria. Nós 
nos organizamos e consegui-
mos regularizar esta situação 
com o INSS e com o Estado 
da Bahia, além de firmamos 
parceria com o Instituto Cha-
pada de Educação e Pesquisa 
[ICEP] para contribuir para 
a melhoria da qualidade da 
educação básica”, pontua 
Vieira durante entrevista ao 
Jornal da Chapada. 

Durante o processo de reestruturação do município de Utinga, o Largo da Juventude virou cartão postal, e as artes e a cultura foram valorizadas

Reprodução/Prefeitura Reprodução/Prefeitura

Parcerias com os governos federal e estadual 
geraram ações de infraestrutura em 2011

Em 2011, o prefeito Joyuson 
Vieira travou uma luta incansá-
vel na busca de parcerias com 
as esferas estaduais e federais, 
levando as necessidades e rei-
vindicando programas e obras 
para o município, o que rendeu 
inúmeras realizações como, por 
exemplo, a construção de qua-
dras poliesportivas; convênio 
com a Secretaria de Segurança 
Pública do Estado da Bahia 
(SSP-BA) garantindo seguran-
ça para a população da região. 
Foram estabelecidos também 

Da meta à qualidade de vida faz história na 
administração do município de Utinga

Especial

Reprodução/Prefeitura

Reprodução/Prefeitura

Reprodução/Prefeitura

Reprodução/Prefeitura

Reprodução/Prefeitura

Reprodução/Prefeitura Reprodução/Prefeitura Reprodução/Prefeitura

Joyuson fez mais pavimentação do que os outros gestores... ...como a Praça Alcides Porfirio no bairro Ponte de Tábua  

Déficit habitacional reduzido com a entrega de 200 casas Manifestações culturais incentivadas com a tradicional Cavalgada

Utinga mantém um Centro de Melhoramento Genético de Animais em parceria com a Ebda

Em parceria também foi perfurado um poço artesiano na zona rural Gestor se reuniu várias vezes com Marcelo Nilo em busca de ações Hoje a sede do município conta com ruas calçadas e arborizadas    

convênios com a Fundação 
Nacional de Saúde (Funasa) 
para construção de banheiros, 
de cooperação técnica com a 
Agência Estadual de Defesa 
Agropecuária da Bahia (Adab), 
que formalizou a cessão de ser-
vidor municipal para servir no 
escritório local da agência.

Ainda houve o convênio 
de cooperação técnica com a 
Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Combate à Pobreza 
(Sedes) para a execução do pro-
jeto de prevenção, monitora-

mento e combate aos incêndios 
florestais no município. Com 
a Companhia de Desenvolvi-
mento Urbano do Estado da 
Bahia (Conder), o município 
de Utinga fechou convênio para 
cooperação técnica e financeira 
para a pavimentação em parale-
lepípedo em ruas do município. 
Já com a Superintendência dos 
Desportos do Estado da Bahia 
(Sudesb), o convênio firmado 
foi para construção de quadra 
poliesportiva no bairro Ponte 
de Tábua. 
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Saúde foi destaque com a construção do HMU

Quando assumiu a pre-
feitura em 2005, Joyuson 
Vieira trazia como com-
promisso de campanha a 
construção de um Hospital 
Municipal, pois com mais 
de 50 anos de emancipação, 
a única assistência à comu-
nidade era feita por meio 
de uma Clínica Particular, 
cujo prefeito da época era 
um dos sócios e que foi 
fechada assim que Joyu-
son assumiu o governo. 

Encarando o desafio, Vieira 
não só construiu o Hospital 
Municipal de Utinga (HMU) 
como o equipou, em parceria 
com o governo do Estado, 
inaugurando-o no último ano 
do primeiro mandato. 

“A nossa meta era colo-
car o município nos trilhos 
da educação e da saúde, por 
entender que estas duas áreas 
devem ser prioridades em 
qualquer lugar do mundo, e 
temos certeza que melhora-

mos todos os índices, dando 
qualidade de vida a toda a 
população. Estamos deixan-
do o município com 100% de 
cobertura pelo Programa de 
Saúde da Família com a im-
plantação de Postos da Saúde 
da Família [PSFs]”, completa 
o gestor, que ainda implantou 
a Rede Frio, um sistema de 
distribuição de vacinas, sem 
falar que o município foi 
contemplado, em 2007, com 
o Prêmio Brasil Sorridente, 

Divulgação

DivulgaçãoDivulgação

Divulgação

Fachada do Hospital Municipal de Utinga todo equipado e com estrutura logística administrada pela prefeitura local

As Unidades de Saúde da Família contam com equipes de profissionais e todas possuem os serviços de saúde bucal

Ação social beneficiou crianças, jovens e idosos
com políticas públicas e inclusão social

Na área de Assistência 
Social, a administração do 
ex-prefeito Joyuson Vieira 
traçou metas, estabeleceu 
prioridades e agiu para imple-
mentar e implantar políticas 
públicas sociais com êxito e 
efetividade, criando o Conse-
lho Municipal de Assistência 
Social, o Conselho Municipal 
do Direito da Criança e do 
Adolescente e o Conselho 
Tutelar. Dentre os Progra-
mas Sociais implantados são 
destaques o Programa Nossa 
Sopa, o Projovem Adolescen-
te, o Programa Benefício de 
Prestação Continuada (BPC) 
na Escola e dois Centros de 
Referências em Assistência 
Social (Cras 1 e 2), além 
dos grupos de convivência, 
como o de Gestante, de Pais 
e Filhos e o Projeto Esporte 
em Todos os Cantos. 

“A área de assistência 
social melhorou assustado-
ramente. Para terem uma 
ideia, o município de Utinga 

tinha apenas 12 famílias 
cadastradas no Programa 
Social Bolsa Família, fato 
que deixou estupefato o Mi-
nistério da Ação Social em 
Brasília, levando o ministro 
da época a fazer o seguinte 
comentário: ‘ou a sua cidade 
é a mais rica do Brasil ou tem 
o prefeito mais irresponsável 

do Brasil’”, declara Joyuson 
Vieira durante entrevista ao 
Jornal da Chapada. 

Três meses depois desta 
conversa com o ministro, o 
município de Utinga já entre-
gava 1.200 cartões do Bolsa 
Família e hoje conta com 
quatro mil famílias benefi-
ciadas. O município também 

implantou o BPC, benefician-
do idosos e deficientes, além 
de outros benefícios sociais, 
como concessão de cestas 
básicas, passagens, urnas fu-
nerárias, auxílio natalidade, 
emissão da carteira do idoso, 
elaboração e implantação 
de projetos habitacionais, a 
exemplo do projeto munici-

A mulher do campo foi beneficiada com projetos sociais, como o que produziu artesanatos de palha para a comercialização

Adultos e crianças são favorecidos com creches, como a do povoado de São Roque

Reprodução/Prefeitura

Reprodução/Prefeitura

Especial

pal “Meu Lote Minha Espe-
rança”, que distribuiu quase 
1.500 lotes para a população, 
todos com os documentos, 
planta topográfica, ruas, pra-
ças e avenidas. 

Utinga tem um déficit 
habitacional enorme

Em 2007, com apenas 
dois anos de mandato, Joyu-
son Vieira, minimizando o 
sofrimento de famílias em 
situação de vulnerabilidade 
social, entregou 200 casas e 
fundou o Bairro Liberdade. 
Com o objetivo de beneficiar 
o novo bairro, Vieira cons-

truiu uma escola, um cam-
po de futebol, uma quadra 
poliesportiva e uma Creche 
Modelo, esta última obra 
não deu tempo de concluir. 
“Espero que o novo gestor 
possa retomar este projeto, 
além de concluir mais 30 
casas que estão sendo cons-
truídas neste bairro por meio 
do Programa Federal ‘Mi-
nha Casa Minha Vida’, sem 
falar que estão contratadas 
para serem construídas neste 
bairro também mais 40 casas 
por meio do Banco Família 
Paulista, uma parceria com a 
comunidade”. 

Reprodução/Prefeitura
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Crianças e idosos participaram de projetos de inclusão social

Vários Cras foram implantados na sede e na zona rural

Bolsa Família foi ampliado significativamente em todo o município

População mobilizada com a entrega de 1.500 lotes no município

sendo a única cidade do 
Brasil com menos de 50 
mil habitantes a instalar 
um Centro de Especialida-
des Odontológicas (CEO). 
Vieira também implantou, 
em parceria com o Governo 
Federal, Centro de Assis-
tência Psicossocial (Caps), 
que funciona até hoje com 
psicólogo, médico espe-
cialista em doença mental, 
enfermeiro e assistente 
social. 
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O esporte foi valorizado na administração de Joyuson com campeonatos municipais e construção de quadras na sede e zona rural

O desfile cívico do 7 de Setembro se tornou tradição O novo Bairro da Liberdade também ganhou quadra poliesportiva

Colégio Francisco Luis Rocha entregue ao povoado de São Roque

Projetos de leitura foram desenvolvidos em parceria com o ICEP

A rede de ensino manteve o calendário cívico de atividades com cultura e participação popular

Os estudantes de Utinga contam hoje com professores qualificados, inclusão digital, práticas esportivas e toda a infraestrutura educacional nos colégios e escolas do município

A área de educação foi destaque com ações 
estruturais que elevaram o índice do Ideb

Arte e Cultura, nos Diagnós-
ticos de Leitura e de Escrita, 
no Dia Mundial da Leitura, 
na realização de seminários 
de análises e reflexão sobre 
a língua com professores 
e diretores escolares e ain-
da implantou o Programa 
de Saúde na Escola (PSE). 
Houve ações ainda voltadas 
para a formação do Programa 
Escola Ativa em Salvador e 
na apresentação e discussão 

Com o município organiza-
do, a administração de Joyuson 
Vieira, começou os investi-
mentos em educação eliminan-
do as classes multisseriadas e 
implantando os Núcleos das 
Escolas Municipais. Atual-
mente, em parceria com a Se-
cretaria Estadual de Educação 
e com o Instituto Chapada de 
Educação e Pesquisa (ICEP), 
Utinga saltou de um índice do 
Ideb de 2.0 para 4.5. 

produção textual em todos os 
segmentos de ensino.

O município de Utinga 
ainda investiu na realização 
de conselhos de classe, de ofi-
cinas de leitura com profes-
sores e alunos, em atividades 
recreativas em comemoração 
ao dia da criança e do profes-
sor, sem falar na comemora-
ção do 7 de Setembro com 
o tradicional desfile cívico. 
Na área de educação, a ges-

tão de Joyuson Vieira ainda 
incorporou a participação da 
equipe técnica, coordena-
dores e diretores escolares 
nos seminários avaliativos, 
entregou kits para os profes-
sores e participou ativamente 
do maior evento cultural do 
município, a Semana de Arte 
e Cultura.

Com esse viés ‘educação 
e cultura’, Utinga ainda auxi-
liou na realização de Feira de 

Dentre os investimentos 
feitos na educação se desta-
cam a realização de jornadas 
pedagógicas, a formação con-
tinuada para diretores pedagó-
gicos, supervisores técnicos e 
coordenadores pedagógicos 
do Ensino Fundamental II, 
pelo Instituto Chapada de 
Educação e Pesquisa, além 
da formação trimestral para 
coordenadores pedagógicos 
do Ensino Fundamental I e a 
reunião mensal da secretaria 
com coordenadores, diretores 
e vice-diretores. Houve ainda 
a implantação de reuniões 
bimestrais com pais e mestres 
por cada unidade escolar, 
como também o desenvolvi-
mento de projetos de língua 
portuguesa com leitura e 

Especial

do programa de qualificação 
para professores pela Plata-
forma Freire. 

Um dos carros-chefe da 
administração do prefeito 
Joyuson Vieira, o setor edu-
cação ainda realizou outras 
ações estruturais, como a 
participação do secretário 
municipal em reunião da 
União dos Dirigentes Muni-
cipais de Educação, com o se-
cretário estadual de educação 

Divulgação

São Roque] e melhoramos 
os acessos a estes povoados, 
além de investir na merenda 
de qualidade nutricional e no 
transporte escolar, deixando 
o município hoje com mais 
ônibus novos”, declara o ex-
prefeito.  

“Todos os anos, sequen-
cialmente, a partir do terceiro 
ano da nossa administração 
do primeiro mandato, tive-
mos alunos da rede pública 

e o fechamento do ano letivo 
pelas unidades escolares com 
apresentação de resultados e 
festividades de encerramento. 
“Tudo isto com a meta de mi-
nimizar as diferenças sociais, 
que existiam entre a sede do 
município e os povoados da 
zona rural, onde as escolas 
eram barracos, tanto que isso 
servia para castigar o pro-
fessor. Por exemplo, aquele 
professor que desagradava 
o gestor era mandado para 
zona rural. Recuperamos, 
ampliamos ou construímos 
escolas em todos os povoa-
dos, nucleamos e eliminamos 
as classes multisseriadas, 
implantamos ensino médio 
em três povoados [Lagoa 
Bonito, Cabeceira do Rio e 

sagrando-se campeões nas 
olimpíadas de matemática, 
promovidas pelas universida-
des pública da Bahia. Nossa 
educação foi destaque em 
revistas nacionais, como a 
Revista Gestão Escolar, in-
clusive duas escolas da zona 
rural que eram na verdade o 
‘campo de concentração’ usa-
do para se punir os opositores 
antigamente. A escola de La-
goa Bonita foi destaque numa 
dessas revistas juntamente 
com a escola de Cabeceira do 
Rio, que também foi destaque 
no ano de 2012 com a se-
gunda maior nota do Ideb do 
município, 4.5, e a outra foi a 
escola Sacramento Neto, com 
média 5.4”, salienta Joyuson 
Vieira. 
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Processo de transição de governo em Utinga 
surpreende grupo de opositores

Assessoria

Joyuson se reuniu com a equipe de transição de governo, esclareceu dúvidas e entregou relatórios

Assessoria Divulgação

Reprodução

Uma das ações mais importantes da administração de Joysuson foi a realização de concursos públicos para a prefeitura O prefeito entrega a frota de veículos toda abastecida

No dia da visita do Jornal 
da Chapada ao município de 
Utinga, a presidente da Comis-
são do Processo de Transição 
de Governo foi procurada para 
falar das ações de mudança 
de gestão, mas a reportagem 
não a encontrou. Segundo o 
ex-prefeito Joyuson Vieira, 
os membros da sua adminis-
tração disponibilizaram todos 
os relatórios com a situação 
orçamentária e fiscal da pre-
feitura, além do balanço dos 
programas e ações em curso, 
que serão encaminhados para 
a equipe do novo prefeito. 

“Estamos tranquilos ao 
passar o controle da prefeitura 
para o nosso sucessor, temos 
certeza que fizemos muito, 
mas sabemos também que 
ainda há muito a ser feito, 
principalmente na área de 
pavimentação. O Hospital 
Municipal ainda precisa avan-
çar muito, pois implantamos 
a Atenção Básica, já que o 
modelo de saúde brasileira 
trava estes avanços, quando 
não permite que as cidades 
abaixo de 20 mil habitantes 
façam cirurgias mais com-
plexas, recomendando que 

o município encaminhe as 
altas complexidades para 
um Hospital Regional. Aí 
eu aproveito para dizer que 
a nossa Chapada esquecida, 
abandonada, é a única região 
da Bahia que não recebeu um 
Hospital Regional, porque 
todas as outras regiões já 
têm. Dizem que tem um para 
ser construído em Seabra, 
ou talvez em Itaberaba, não 
importa, ele tem é que ser 
construído”, dispara Vieira.

Para o gestor, sua maior 
ação em relação aos funcioná-
rios públicos foi a valorização 

e a realização dos concursos 
públicos. “Era inadmissível 
que uma cidade de quase 100 
anos de fundação só tivesse 
realizado um único concurso. 
No nosso governo realizamos 
cinco concursos, estamos dei-
xando o município de Utinga 
com zero servidor contratado. 
Tudo isso com muita respon-
sabilidade, sem ultrapassar 
o índice com o pessoal. Dos 
oito anos de mandato, o TCM 
já aprovou sete contas e com 
certeza a oitava também será 
aprovada, pois não fizemos 
nada de irregular”, enfatiza 
Vieira.

O Jornal da Chapada, du-
rante a entrevista com o ex-
gestor de Utinga, questionou 
se havia algo que ele gostaria 
de ter feito durante estes oito 
anos de mandato e que não 
deu para fazer. Joyuson Vieira 
foi taxativo e disse que “uma 
coisa que gostaria de ter feito 
e não fiz foi implantar um cur-
so universitário de agronomia 
em parceria com a Uneb. A 
vocação natural de Utinga é 
agrícola e lamentavelmente 
não vi nenhum dos quatros 
candidatos, inclusive o nosso 
candidato, levantar esta ban-
deira”. 

Segundo ele, “temos uma 
fazenda do Governo do Es-

tado em Utinga com toda es-
trutura, com alojamento, com 
equipamento e com técnicos 
renomados, profissionais com 
doutorado, como Ariosvaldo 
Santiago, Itamar Monteiro, 
Ademar, cada um em sua 
especialidade, então eu diria 
que temos todas as condições 
para ter esse curso aqui em 
Utinga”, avalia Joyuson.

O ex-prefeito de Utinga 
ainda informou que entregou 
o município com todas as 
estradas vicinais patroladas, 
o lixão compactado, ruas 
com buracos tapados, já que 
em dezembro realizou uma 
operação tapa-buracos em 
todo o município, seja em 
ruas calçadas, asfaltadas ou 
até mesmo de terra. 

“Temos hoje uma cidade 
totalmente sinalizada, numa 
parceria com o Detran/Bahia. 
Na questão financeira, não 
somos a melhor Prefeitura do 
mundo, mas também não esta-

mos entre as piores, como eu 
já disse estamos com todos 
os índice cumpridos, não 
devemos um único centavo a 
nenhum fornecedor, a dívida 
aqui é zero, não devemos 
um único centavo a nenhum 
funcionário, pagamos a se-
gunda parcela do salário, 
haja visto, que pagamos a 
primeira parte antes do Natal 
e vamos pagar também o 13º 
salário de todos os servido-
res, sem falar que pagamos 
também um acordo que 
fizemos com os servidores 
em março e abril de 2012 
dizendo que aquele acordo 
retroagiria a primeiro de 
janeiro”, completa. 

Vale ressaltar que no 
fechamento dessa matéria, 
o então prefeito Joyuson 
Vieira autorizou o setor de 
transporte a abastecer todos 
os veículos do município 
inclusive os ônibus escola-
res. 

Especial
Investimentos em ações de convivência com a seca 

foram prioridade do governo de Joyuson Vieira

Uma das metas do se-
gundo mandato de Joyuson 
Vieira foi acabar com o carro-
pipa. “O nordeste criou a cul-
tura de que nós precisamos 
conviver com o carro-pipa, 
mas o que nós precisamos 
realmente é criar mecanis-
mos de convivência com a 
seca, que vai existir sempre, 
todos os anos”, alega Vieira 
ao falar da criação do Projeto 
Municipal ‘Água para todos 
na torneira’, em seu segundo 
mandato. 

Divulgação
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A gestão Joyuson ainda implantou o sistema de abastecimento de água do povoado de Lajinha

...como em Baixona e na comunidade de Pau Peba...Zona rural foi beneficiada com sistemas de abastecimento de água... ...além do povoado de Encantada e outras localidades rurais

Por meio deste projeto, o 
gestor, em parceria com o Go-
verno do Estado, implantou 
sistemas de abastecimento de 
água encanada em 100% da 
zona rural do município. “O 
Governo do Estado da Bahia, 
juntamente com o governo 
federal, disponibilizou para 
os municípios do semiárido, 
a depender do porte, verbas 
para carros-pipa. Utinga foi 
contemplada com R$ 50 mil, 
porém, os recursos voltaram, 
porque não usávamos mais 

carros-pipa e não podíamos 
dispor destes recursos para 
aquisição de outras coisas 
como, por exemplo, comprar 
mais tubos para construir 
mais redes de abastecimen-
to, ou um dessalinizador 
para beneficiar um poço 
artesiano”, lamenta Joyuson 
Vieira, citando as comuni-
dades beneficiadas com os 
sistemas de abastecimento 
de água encanada gratuita, 
implantados em seu segundo 
mandato. 
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Salário para delegado em início de carreira pode chegar aos R$ 9 mil na Bahia

A presidente da OAB de Itaberaba, Tânia Fraga entre os membros da nova diretoria da entidade

Em discurso, Fraga falou em conduzir a Ordem defendendo as questões vitais à vida e à cidadania 

Saeb publica edital de concurso 
para 600 vagas na Polícia Civil

A Secretaria da Adminis-
tração do Estado da Bahia 
(Saeb) publicou, no Diário 
Oficial dos dias 12 e 13 de 
janeiro (final de semana), o 
edital de abertura do con-
curso público para o preen-
chimento de 600 vagas do 
quadro da Polícia Civil, 
sendo 100 para delegado, 
100 para escrivão e 400 para 
investigador. As inscrições 
para o concurso, que será 
realizado pelo Centro de 
Seleção e de Promoção de 
Eventos da Universidade de 
Brasília (Cespe/UnB), serão 
abertas no dia 29 deste mês 
e seguem até o dia 19 de 
fevereiro, no site do Cespe 
(http://www.cespe.unb.br/) 
que será disponibilizado no 
Portal do Servidor (http://
www.portaldoservidor.
ba.gov.br/).

O valor da taxa de inscrição 
para o cargo de delegado é no 
valor de R$ 150 e de R$ 120 
para os cargos de escrivão e 
investigador. Para concorrer a 
uma vaga de delegado, o can-
didato deve ser diplomado em 
Bacharel em Direito. No caso 
de escrivão ou investigador, é 
preciso ter diploma de nível 
superior. Dos candidatos a 
investigador é exigida também 
a Carteira Nacional de Habili-
tação (CNH), no mínimo na 
categoria ‘B’.

A remuneração para dele-
gado em início de carreira pode 
chegar a R$ 9.155,28, incluin-
do vencimento básico, Grati-
ficação de Atividade Jurídica 
(GAJ) e vantagens relativas à 
jornada de trabalho de 40 horas 
semanais. Para escrivão e in-
vestigador o salário chega a R$ 
2.665,91, e inclui vencimento, 

Gratificação de Atividade de 
Polícia Judiciária (GAPJ) 
e vantagens para 40 horas. 
A jornada mínima para as 
carreiras é de 30 horas.

As provas objetiva e dis-
cursiva, de caráter elimina-
tório, serão realizadas em 
Salvador e nos municípios 
de Barreiras, Itabuna, Jua-
zeiro e Vitória da Conquista. 
O edital prevê mais três 
etapas eliminatórias: teste 
de aptidão física, exame 
biomédico e exame psico-
técnico, além da avaliação 
de títulos, de caráter classi-
ficatório – também sob a 
responsabilidade do Cespe. 
Haverá ainda a investigação 
social e da conduta pessoal 
do candidato, que também 
tem caráter eliminatório e 
será feita pela Polícia Civil 
e pela Saeb. 

Congresso define datas para 
eleições na Câmara e no Senado

A advogada Tânia Fraga é a nova 
presidente da OAB de Itaberaba

A Mesa do Congresso con-
firmou no dia 10 de janeiro as 
datas em que serão realizadas as 
escolhas dos novos presidentes 
da Câmara dos Deputados e do 
Senado. No Senado, a eleição 
do novo presidente está mar-
cada para ocorrer na manhã do 
dia 1º de fevereiro, que é uma 
sexta-feira. Já na segunda-feira, 
4 de fevereiro, é a vez da Câma-
ra escolher o presidente.

Ainda na tarde do dia 4 de 
fevereiro, ocorre a sessão con-
junta do Congresso que marca a 
abertura do ano legislativo. So-
mente após a sessão de abertura 
é que o novo presidente do Se-
nado, que responde pela presi-
dência do Congresso Nacional, 
poderá convocar e marcar a data 
da sessão conjunta das duas Ca-
sas que irá votar o Orçamento 
da União de 2013.

A votação da proposta or-
çamentária, que deveria ter 
ocorrido até o final de dezembro 
de 2012, foi adiada após um 
impasse sobre a votação do 
veto à Lei dos Royalties. O Su-
premo Tribunal Federal (STF) 

entendeu que o veto não poderia 
ser votado antes da análise de 
mais de 3 mil vetos com prazo 
vencido que ainda não foram 
apreciados pelo Congresso. 
Sem acordo, os parlamentares 
deixaram a votação do orça-
mento para ser realizada assim 
que começassem os trabalhos 
de 2013.

PMDB
Tanto no Senado quanto na 

Câmara, o partido mais cotado 
para assumir a presidência 
é o PMDB. Se hoje detém o 
comando do Senado, com José 
Sarney (AP), o partido confia 
no cumprimento de um acordo 
com o PT para presidir também 
a Câmara nos dois últimos anos 
do mandato da presidente Dil-
ma Rousseff .

No Senado, o nome mais 
cotado para a presidência é o 
do atual líder do PMDB, Renan 
Calheiros (AL), que renunciou 
ao cargo em novembro de 2007, 
por conta de denúncias de que 
teria a pensão de uma filha paga 
por uma grande construtora. 

Nas negociações para voltar ao 
comando da Casa, Calheiros 
tenta obter apoio das bancadas 
aliadas do governo, que cos-
turam há meses acordos em 
troca dos votos. Na oposição, 
surgem como possíveis nomes 
na disputa os senadores Pedro 
Taques (PDT-MT) e Randolfe 
Rodrigues (PSOL-AP). 

Na Câmara, o PMDB espera 
contar com apoio integral do 
PT, por ter abdicado, em favor 
do aliado, da disputa pela pre-
sidência no início de 2011. O 
nome apresentado pela direção 
do partido é o do líder Henrique 
Eduardo Alves (RN), veterano 
na Casa, com dez mandatos 
consecutivos no currículo.

A atual vice-presidente da 
Casa, Rose de Freitas (PMDB-
ES), lançou a candidatura em 
novembro, mesmo sem o aval 
da cúpula peemedebista. Quem 
também já anunciou que parti-
cipará da disputa é o deputado 
Júlio Delgado (PSB-MG). 

FONTE: Iara Lemos, do G1, 
em Brasília

Em cerimônia realizada 
no auditório do Colégio 
Modelo Luiz Eduardo Ma-
galhães, em Itaberaba, foi 
empossada, no dia 11 de 
janeiro de 2013, a nova 
diretoria da subseção da 
OAB em Itaberaba. Passa 
a comandar o escritório 
regional da OAB, no triê-
nio 2013/2015, a advogada 
Tânia Fraga Pires. A nova 
presidente da subseção de 
Itaberaba foi eleita pela 
chapa “Unidade e Ação” 
por 38 votos a favor e 26 
contra, dados ao candidato 
independente Pablo Dias, da 
chapa “Renovar é Preciso”. 
Doutora Tânia vai suceder 

de inconstitucionalidade, 
fragilizando as relações de 
harmonia e independência 
entre os poderes e criando 
uma situação de inseguran-
ça jurídica entre os poderes 
consti tuídos”,  reforça a 
nova presidente da OAB de 
Itaberaba. 

Ainda segundo Tânia, a 
OAB não tem a pretensão 
de substituir partidos po-
líticos, mas, tem o dever 
legal, moral e institucional 
de fiscalizar e denunciar as 
suas mazelas, seus desvios 
de conduta funcional e ético 
e cobrar do poder públi-
co atua ções responsáveis. 
“Neste contexto, estaremos 

Brito Freitas. Prestigiaram 
o ato solene ainda o ex-
presidente e conselheiro da 
OAB Itaberaba e Seccional/
Bahia, doutor Gilmar Araú-
jo Ribeiro, o conselheiro 
federal da OAB, André Luiz 
Guimarães Godinho, o con-
selheiro estadual da OAB, 
Domingos Arjones Abril 
Neto, ambos representantes 
do presidente da Seccional 
da OAB/Bahia e por doutor 
Luiz Viana. 

Junto com Tânia Fraga, 
foram empossados os de-
mais membros da diretoria 
da entidade composta pelos 
advogados José Guedes de 
Souza, Leandro Almeida de 

Oliveira, Achibaldo Nunes 
dos Santos e Jurandir Ribei-
ro Ferreira. A subseção de 
Itaberaba converge advo-
gados de 20 municípios da 
Chapada Diamantina, como 
Seabra, Utinga, Lençóis, 
Andaraí e outros, contando 
hoje com 141 associados. 
Dos 141 advogados associa-
dos, apenas 80 estavam aptos 
para votar, tendo compareci-
do às urnas 64 juristas. 

Quanto ao apoio do novo 
presidente da Seccional 

o atual presidente Etienne 
Costa Magalhães. 

“A OAB sempre lutou 
pela moralização dos costu-
mes políticos, pelo aprimo-
ramento do estudo jurídico, 
está atualmente preocu-
pada com os conflitos de 
ordem social, a violência 
institucionalizada, onde as 
questões vitais à vida e à 
cidadania, tais como empre-
go, distribuição de renda, 
segurança, educação, saúde, 
meio ambiente, preservação 

atentos e postos para atuar 
quando necessário for no to-
cante às políticas públicas, 
na cidade de  Itaberaba e 
demais municípios da nossa 
jurisdição”, completa. A 
presidente, durante seu dis-
curso, lembrou que pretende 
lutar contra a falta de juízes 
e promotores nas comarcas, 
número deficitário de de-
sembargadores no Tribunal 
de Justiça, falta de serven-
tuários, sistema processual e 
operacional arcaico, alta de-

manda de ações e sobrecar-
ga de trabalho. A advogada 
concluiu homenageando o 
seu falecido pai, Edvaldo 
Nascimento Pires.

Participaram da soleni-
dade o ex-presidente da sub-
seção de Itaberaba, Etienne 
Costa Magalhães, o procu-
rador do município, Murilo 
Ribeiro Sena Pinheiro, que 
representou o prefeito João 
Almeida Mascarenhas Filho 
(PP), além dos presidentes 
das Câmaras de Vereado-
res de Itaberaba, Iramaia 
e Boa Vista do Tupim, Ze-
nildo Aragão Nascimento, 
Raimundo Alvim e Mizael 

Baiana da Ordem dos Advo-
gados (OAB/Bahia), Tâ-
nia Fraga respondeu que, 
apesar de ter concorrido à 
eleição no grupo de Saul 
Quadros, cujo candidato, 
doutor Antônio Menezes, 
foi derrotado pela oposição 
liderada pelo advogado Luiz 
Viana Queiroz, ela acha que 
Itaberaba não deve sofrer re-
taliações, mesmo porque, já 
teve prova do compromisso 
do novo presidente da OAB/
Bahia com Itaberaba, pela 
deferência com a qual foi 
tratada na posse do doutor 
Luis Viana, no dia 9 de 
janeiro. 

de valores culturais, políti-
cos, desenvolvimento eco-
nômico, têm sido acompa-
nhados de perto pela nossa 
instituição”, pontua Tânia 
Fraga.

“Sinto-me honrada pela 
confiança depositada, e, 
ao mesmo tempo, sei que a 
responsabilidade e os desa-
fios são muitos. Todos são 
sabedores que vivemos hoje 
uma crise nos poderes cons-
tituídos. A todo momento, 
as leis e a Constituição do 
país são violadas, ou mal 
interpretadas, sobrecarre-
gando o Judiciário com 
milhares de medidas e ações 
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Entre os convidados estava o deputado federal Valmir Assunção 

Entre as manifestações evangélicas e culturais e muitas homenagens, o novo prefeito do município de Boa Vista do Tupim apresentou seu quadro de secretários

Gidu toma posse falando em reorganizar a 
máquina administrativa e apresenta secretariado

O novo prefeito de Boa Vista do Tupim tomou posse em cerimônia na sede do legislativo municipal Gidu e Eudo receberam as chaves da prefeitura do então secretário Erivan Rodrigues  

Itafoto Correia Itafoto Correia 

A reorganização da máqui-
na administrativa municipal 
e o equilíbrio das contas da 
prefeitura de Boa Vista do 
Tupim foram os principais 
pontos do discurso de posse 
do prefeito João Durval Pas-
sos Trabuco, o popular Gidu 
(PT). O novo prefeito tomou 
posse em cerimônia realizada 
na manhã do dia 1º de janeiro 
de 2013, às 11h, na sede do 
Poder Legislativo Municipal, 
onde, horas antes, aconteceu 
a sessão de posse dos 11 ve-
readores eleitos em outubro 
do ano passado. Dentre eles, 
quatro formam a bancada de 
sustentação da administração 
de Gidu, que são Alexandro 
Barreto dos Santos (PDT), 
Maria Elena Lopes dos Santos 
(PSD), Rondineli Arena de 
Santana (PT), Valtemir Jesus 
da Silva, o popular Caboré do 
Zuca (PSD) e Gilvan Fortuna 
da Silva (PSC). Misael de Bri-
to Freitas (PP) foi eleito por 
unanimidade presidente do 
Poder Legislativo Municipal 
para o biênio 2013/2014.

Depois do juramento de 
posse, o novo prefeito de Boa 
Vista do Tupim, que emergiu 
de um levante dos movimen-
tos sociais como MST e Sem 

rigente regional e estadual do 
Movimento dos Trabalhado-
res Rurais Sem Terra (MST), 
José Francisco Correia Neto, 
que além de filho de lavra-
dores é um grande militante 
dos movimentos sociais. A 
pasta de Saúde, umas das 
prioridades da administra-
ção, será comandada por 
Hilgo Rafael Mascarenhas 
Costa, um jovem técnico em 
contabilidade, graduando em 
gestão pública, professor, ex-
diretor chefe da CAR. 

Já a Secretaria de Assis-
tência Social, será coman-
dada pela professora e ve-
readora Maria Elena Lopes 
dos Santos, que também é 
pós-graduada em Gestão Es-
colar, ex-diretora do Colégio 
Municipal de Boa Vista do 
Tupim, integrante da Pas-
toral da Família e profunda 
conhecedora das causas e 
dos efeitos sociais do mu-
nicípio. Para a Secretaria de 
Finanças e Planejamento foi 
indicado Almir Pereira Ma-
cedo, graduando em direito 
(9º período), ex-diretor da 
Câmara Municipal, estagiá-
rio de direito na Defensoria 
Pública da União além de ter 
sido experimentado por seis 

as expectativas da população 
e superar metas à frente do 
município. 

Gidú afirmou ter recebido 
Boa Vista do Tupim com 
uma “paisagem de desastre”, 
contas em péssima situação 
e muitas dívidas. Segundo 
ele, a Lei de Responsabili-
dade Fiscal (LRF) não teria 
sido obedecida em várias 
situações, principalmente nos 
últimos quatros anos. Sobre 
seu principal desafio, a refor-
mulação dos serviços de saú-
de, ele disse ter encontrado 
um “quadro dramático”. “É 
preciso reequilibrar as con-
tas municipais e recuperar a 
capacidade de investimento”, 
frisou, lembrando que, para 
isso, será preciso tomar deci-
sões “difíceis, cortar custos e 
priorizar ações”, completou o 
novo gestor que pediu ainda 
paciência ao povo sofrido de 
Boa Vista do Tupim.

À imprensa, Gidu informa 
que, entre as ações emergen-
ciais, estão uma auditoria, 
reorganização dos serviços 
públicos e reestruturação 
da área de educação para 
enfrentar o ano letivo de 
2013. “Boa Vista do Tupim 
é o município onde nasci, 

tudo, presença do deputado 
federal Valmir Assunção (PT-
BA), dos ex-prefeitos Aurélio 
Alves Oliveira e Getúlio Sena 
Barros, de ex-presidentes de 
Câmara como Carlito Couto e 
Mário Brito de Freitas, além 
de manifestações evangéli-
cas e culturais, estas últimas 
protagonizadas pelo poeta e 
cantador popular, Antônio Ri-
beiro da Conceição, o popular 
Bule-Bule. Dentre as muitas 
homenagens da noite, desta-
que para a homenagem feita à 
família do líder comunitário, 
o saudoso João Bispo dos 
Santos (João Guarda), que 
foi eleito vereador na eleição 
municipal de 2012 e não che-
gou a ser diplomado, vindo a 
falecer no dia 19, vítima de 
câncer.  

Durante o discurso, em 
praça pública, o novo pre-
feito de Boa Vista do Tupim 
apresentou os oito nomes que 
compõem o seu secretariado. 
Para a Secretaria de Obras 
foi anunciado o nome de 
Paulo Gracino, professor da 
rede municipal de ensino, 
diretor de diversas unidades 
escolares, militante do MST 
e ex-vereador. A Secretaria de 
Transportes será comandada 

Itafoto Correia Itafoto Correia 

Itafoto Correia 

Itafoto Correia 

Itafoto Correia 

A atração da noite de posse foi o poeta e cantador Bule-Bule

Dias de Medeiros Neto, em 
solenidade realizada no dia 
18 de dezembro de 2012, 
no Salão do Júri do Fórum 
Desembargador Hélio Lanza, 
no município de Itaberaba. 
Participaram da solenidade 
ainda o chefe do cartório 
eleitoral, Arnold Pina, e o 
representante do Ministério 
Público, o promotor eleitoral, 
doutor Thomas Britto.

Festa popular

Após a cerimônia de posse 
no Poder Legislativo Muni-
cipal, a população de Boa 
Vista do Tupim comemorou 
junto com o novo gestor pú-
blico, em um grande evento 
popular realizado na Praça 
Rui Barbosa (centro da cida-
de). No evento, com grande 
participação popular, teve de 

Teto, com 52,88% dos votos 
(5.266 votos), pela coligação 
“Um Novo Caminho”, rece-
beu as chaves da prefeitura 
das mãos do cidadão Erivan 
Rodrigues e falou ao povo 
por meio dos microfones da 
Câmara Municipal, da sacada 
da prefeitura. Em seu pri-
meiro pronunciamento como 
prefeito do município, Gidu 
reafirmou a intenção de con-
duzir a gestão municipal com 
foco nas pessoas e na presta-
ção de serviços públicos de 
qualidade à população. Disse 
que pretende atender todas 

onde vivo, e me orgulho de 
ter sido eleito prefeito deste 
município, principalmente 
porque nosso mandato surgiu 
do levante dos mais humildes, 
o que prova que, quando o 
povo quer e se une, podemos 
vencer os ricos, os poderosos. 
Estou feliz, mas consciente 
de nossas responsabilidades”, 
conclui.

Vale salientar que antes 
de ser empossado pelo Po-
der Legislativo Municipal, 
o novo prefeito de Boa Vista 
do Tupim foi diplomado pelo 
juiz eleitoral, doutor Ricardo 

por Edmilson Araújo Dias, 
comerciante com experiência 
em contabilidade e adminis-
tração. Para a Secretaria de 
Educação, Cultura, Esporte 
e Lazer foi indicada Claudio-
nice Silva Santos, pedagoga, 
ex-presidente do Sindicato 
dos Professores de Boa Vis-
ta do Tupim, professora e 
coordenadora pedagógica, 
coordenadora do TOPA e 
pós-graduada em Avaliação 
e Currículo. 

A administração de Gidu 
inova indicando para a Se-
cretaria de Agricultura o di-

anos como diretor de Recur-
sos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Boa Vista do 
Tupim. 

Fechando o organogra-
ma do primeiro escalão foi 
indicado como secretário de 
Administração Mário Brito 
Freitas, que foi vereador por 
quatro mandatos consecuti-
vos, presidente da Câmara no 
biênio 2011/2012, funcioná-
rio público municipal desde 
1994, escrivão do Fórum 
Municipal, oficial de justiça 
e graduando em Recursos 
Humanos. 
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O prefeito do município 
de Ibicoara, Arnaldo Silva 
Pires (PSL), terá muito tra-
balho pela frente até arrumar 
a casa e colocar a máquina 
administrativa para andar. 
Empossado pela Câmara 
Municipal de Vereadores na 
manhã do dia 1º de janeiro 
de 2013, Arnaldo não rece-
beu as chaves da prefeitura 
na cerimônia de transmissão 
de cargos, realizada às 16h, 
na área de eventos. Para 
ter acesso à prefeitura foi 
necessário arrombar a porta, 
fato acompanhado por um 
efetivo da Polícia Militar 
(PM). Ao entrar na sede do 
Poder Executivo Municipal, 
o novo prefeito tomou um 
choque ao se deparar com a 
deterioração das instalações e 
sucateamento de equipamen-
tos e mobiliários. 

“O prédio da prefeitura 
não tinha a menor condição 
de funcionamento. Os da-
dos dos computadores foram 
apagados, HDs trocados, não 
foram encontrados também 
um computador com scanner, 
onde eram digitalizados os 

documentos da prefeitura, e 
um notebook de propriedade 
do município, além de itens 
de manutenção e periféricos 
como memória, HD externo, 
roteador, entre outros mate-
riais”, informa o prefeito.

Um dos destaques da situa-
ção de desordem em que o 
município foi recebido por 
Arnaldo Silva Pires foi o fato 
do carro que servia à Secre-
taria Municipal de Assistência 
Social ter sido encontrado 
abandonado no vizinho mu-
nicípio de Mucugê, em frente 
à uma pousada, com pneus 
furados e portas abertas. Se-
gundo informações obtidas no 
local pela equipe da prefeitura, 
“o carro foi abandonado pelo 
ex-procurador do município 
de Ibicoara, José Edmar da 
Silva”.  

Posse e anúncio da 
equipe de trabalho

Já sabendo do estado de 
sucateamento que iria encon-
trar no município, durante 
a cerimônia de transição de 
cargos, que foi prestigiada 

por aproximadamente 1.500 
pessoas, Arnaldo Silva Pires 
anunciou o seu secretariado 
e emocionado reafirmou seu 
compromisso para reerguer 
o município, pediu paciência 
à população para poder ar-
rumar a casa e disse ainda 
que Ibicoara agora conta 
com dois prefeitos, ele e sua 
esposa Vânia, uma grande 
colaboradora.

Nomeação do 
secretariado 

 A equipe de administra-
ção de Arnaldo Silva Pires 
é formada pelos secretá-
rios Eliane Costa de Araújo 
(Saúde), Cláudia Batista 
Santos (Admi nistração e 
Finanças), José Novais Pina 
(Infraestrutura, Planejamento 
e Desenvolvimento), Jucelina 
Silva Luz (Desenvolvimento 
Social e Cidadania), Gilton 
Souza Fernandes (Desenvol-
vimento Econômico e Sus-
tentável), Luciana Silva dos 
Santos (Educação), além de 

Prefeito de Ibicoara recebe prefeitura sucateada
Arnaldo Pires aponta equipamentos e documentos levados pela antiga gestora e faz atendimento em prédio improvisado 

todos os departamentos da 
prefeitura. Após um rápido 
diagnóstico nas instalações 
da sede do Poder Municipal, 
foram identificados a princí-
pios débitos com a PREVIB 
no valor aproximado de R$ 
800 mil, telefonia e internet 
no valor aproximado de R$ 
100 mil, além de débitos com 
o INSS. 

Além disso, a equipe de 
trabalho do novo prefeito 
circulou o município para co-
nhecer a situação das escolas, 
unidades de saúde, secreta-
rias, constatando a situação 
de caos em que o município 
se encontra. “Não há condição 
de trabalho em nenhum setor, 
faltam equipamentos em to-
das as unidades, as secretarias 
de saúde, assistência social e 
agricultura foram arrombadas 
antes da posse do novo pre-
feito e tiveram vários equipa-
mentos furtados. Os veículos 
do município não possuem 
condição adequada de uso, 
alguns tiveram pneus e rodas 
trocados, a ambulância foi 

oportunidades, Arnaldo ouvia 
o povo recebendo as pessoas 
em seu gabinete onde era 
feita todo tipo de reclamação, 
desde a falta de empregos até 
salários atrasados. 

“Não vamos ficar aqui 
lamentando o sucateamento 
da prefeitura, de agora em 
diante vamos trabalhar e em 
breve esperamos devolver 

Jornal da Chapada Cláudia Santos
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Arnaldo atende a população em prédio improvisado... ...devido à falta de equipamentos e móveis na prefeitura

O prefeito e toda a equipe de governo ficaram chocados ao se deparar com a deterioração das instalações e o sucateamento dos aparelhos eletrônicos e mobiliários deixados pela administração anterior

Carro da Assistência Social foi encontrado abandonado em Mucugê Os veículos foram depenados e entregues como sucatas

Para ter acesso ao prédio da prefeitura, o novo gestor de Ibicoara teve que arrombar as instalações com a ajuda da Polícia Militar

a esperança e o sorriso para 
todo o povo de Ibicoara. 
Nosso prefeito só pede ao 
povo um pouco de paciên-
cia”, completa o assessor de 
Comunicação da prefeitura.

O Jornal da Chapada pro-
curou a ex-prefeita Sandra 
Vidal (PCdoB) para comentar 
as denúncias, mas ela não foi 
encontrada. 

Francine Lopes de Almeida 
(Chefe de Divisão de Presta-
ção de Contas), Josely Sposi-
to de Araújo (Tesoureiro), 
Brundo Mascarenhas de 
Souza (Procurador Jurídico), 
Deane Silva Soares (Chefe de 
Divisão de Recursos Huma-
nos) e Emerson Bispo (Asses-
sor de Comunicação).

Diagnóstico e metas para 
aos próximos dias

Cheios de garra, os mem-
bros da equipe de admi-
nistração de Arnaldo Silva 
Pires estão fazendo um le-
vantamento preliminar de 

recebida sem roda, baterias 
também foram trocadas e não 
encontradas em alguns veícu-
los”, pontua o assessor de 
Comunicação da prefeitura, 
Emerson Bispo.

No dia da visita da equipe 
do Jornal da Chapada ao 
município, dia 8 de janeiro, 
o prefeito Arnaldo Silva Pires 
estava despachando em um 
prédio alugado em frente à 
sede da prefeitura, que es-
tava sendo vistoriada para ser 
completamente reformada. 
Com vasta experiência e 
conhecimento da máquina 
administrativa, já que foi pre-
feito do município em outras 


