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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

FOTO VIRGÍLIA VIEIRA

No dia 21 de junho de 2005, foi sancio-
nada a Lei 675 de autoria do prefeito de
Barreiras Dr Saulo Pedrosa de Almeida que
criava o Diário Oficial do Município, onde
seriam publicadas as leis, licitações, atas de
plenário e todas as demais atividades da
Administração Municipal.

Começava uma nova etapa da Adminis-
tração Pública em Barreiras. O lançamen-
to do Diário Oficial do Município consoli-
dou os objetivos do governo de Saulo Pe-
drosa, que tem como uma de suas princi-
pais metas, a transparência dos atos do pre-
feito e de cada uma das secretarias que com-
põem a estrutura de sua administração.

A partir desta data, todos os dias, Barrei-
ras passou a se inteirar de todos os atos ofici-
ais da Prefeitura. O Diário Oficial chegou
num momento oportuno, firmando um com-
promisso e provando que administrar para o
povo e prestar contas a ele é, acima de tudo,
uma atitude de responsabilidade.

Hoje, depois de 716 edições, o Diário se
consolidou e serve como referência para
toda a região.

Fernando Esquivel, analista de controle
externo do TCM em Barreiras e professor
das disciplinas de área pública do curso de
Ciências Contábeis da UNEB, comenta:
“como veículo oficial de informação, o DO
é de extrema importância. Enquanto a mai-
oria dos municípios usa o mural, a Prefeitu-
ra de Barreiras cumpre a Lei, que exige que
os municípios tenham um veículo de infor-
mação para publicação dos atos oficiais. A
população e os próprios servidores munici-
pais tomam conhecimento das ações do Exe-
cutivo e o Tribunal de Contas se sente mais
confiante em suas ações, facilitando o tra-
balho de fiscalização”.

“O Diário Oficial é mais uma prova de
que a atual gestão sempre primou por uma
administração transparente, ao contrário de
muitos prefeitos que se empenham em es-
conder da sociedade onde aplicam os re-
cursos públicos”, destacou o editor chefe

Gestão transparente
Diário Oficial do Município completa três anos

do jornal Nova Fronteira, Vinícius Lena.
Decretos, portarias, termos de posse e

exoneração, prestação de contas... é atra-
vés do Diário Oficial  que Barreiras acom-
panha esta gestão. Muitas autoridades e
populares mantêm o arquivo de todas as
edições. Através do Diário on line ,
www.barreiras.ba.gov.br, é possível visua-
lizar e imprimir o diário que já foi usado
como instrumento de atividade em universi-
dades de Barreiras.

Em nota publicada na edição 39 do Jornal
São Francisco, o diretor de jornalismo João
Alfredo dos Santos comenta: “O Diário Ofi-

cial da Prefeitura de Barreiras é uma das mais
importantes instituições da municipalidade. Dá
transparência à administração. Todos os con-
tratos acima de R$ 1.500,00 são ali narrados,
com as condições dos contratos. Sabe-se aon-
de vai o dinheiro dos impostos”.

 “O Diário Oficial  é a prova do com-
promisso que temos com a verdade e, nos
baseando nela, estamos fazendo de Barrei-
ras um exemplo em administração pública,
resgatando a credibilidade e reafirmando
nosso dever de gerir o bem público de for-
ma democrática e acima de tudo de forma
clara”, salientou o prefeito Saulo Pedrosa.

A leitura do Diário Oficial já é rotina entre as pessoas que se interessam pelo que acontece no
âmbito da administração pública

EDIÇÃO ESPECIAL DE ANIVERSÁRIO
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A criação de um veículo oficial que estreitasse a relação entre o Poder Executivo e a população
deixou de ser uma vontade para se transformar em realidade. Era julho de 2005 quando a edição
piloto do Diário Oficial do Município de Barreiras circulava pela primeira vez. Exatamente durante
a Exposição Agropecuária. Não demorou muito para que o Diário Oficial ficasse definitivamente
ligado ao cotidiano do barreirense.

Hoje, após três anos de circulação, é importante comemorar, não apenas as mais de 700
edições do diário, todas publicadas ininterruptamente. A análise que se faz da criação do veículo
é bastante positiva. Barreiras saiu na frente com a implantação de um modelo de comunicação
oficial que demonstra a transparência administrativa. É o primeiro e único município da Região
Oeste que mantém os atos oficiais à disposição do cidadão em formato de jornal impresso.

De uma maneira geral muita coisa mudou em Barreiras e a criação do Diário Oficial foi uma
ferramenta que contribuiu para tais mudanças. E por falar em inovações, a data é bastante opor-
tuna para, além de comemorar os três anos do DO, falar de Exposição.

O novo formato que a feira, hoje, na sua 26ª edição, recebeu, nestes três últimos anos, é
outro motivo de orgulho para a atual administração.

A área destinada ao evento foi redimensionada, ficou maior, melhor distribuída e aproveitada.
Em 2007 atingiu o ponto alto em termos de organização e dinamismo. Depois de muitos anos,
finalmente, voltou a ser a exposição do barreirense, do povo do Oeste.

E, para valorizar ainda mais a cultura local, a partir deste ano de 2008, uma das mais impor-
tantes e queridas festas do Nordeste brasileiro foi incorporada à feira. O São João veio somar e
tornar a Exposição de Barreiras ainda mais popular e dinâmica.

Há muito que se comemorar, sem dúvidas. A transparência e a democracia são realidade na
Administração Pública Municipal. Talvez isso tenha resultado numa maior cobrança por parte da
população para com a prefeitura. E isso é positivo. Afinal, a principal razão do poder público
existir é a de trabalhar para e com o cidadão. Hoje, 140 mil pessoas fazem de Barreiras a
‘capital de serviços’ do Oeste baiano.

EDITORIAL
Leitura do DO virou hábito entre os barreirenses

Dr. Saulo Pedrosa
Prefeito de Barreiras

De uma média de público que che-
gava no máximo a 15 mil (quando o show
era com um grande nome da música na-
cional), hoje a Exposição de Barreiras
bate recordes de público ultrapassando
o número de 30 mil pessoas ao dia. To-
das as áreas colocadas à venda foram
comercializadas promovendo a partici-
pação ativa de vários setores da eco-
nomia. O sucesso da feira tem causas
muito bem definidas. É o que afirma o
secretário de desenvolvimento econômi-
co e agronegócio  de Barreiras, José de
Araújo Sá Teles.

SETORIZAÇÃO

"Quando assumimos a realização da
Exposição de Barreiras, procuramos se-
torizar cada segmento para facilitar a co-

Mudanças realizadas na Exposição
são avaliadas por secretário

mercialização e visualização dos produ-
tos pelas pessoas interessadas. Reunimos
perto do Tatersal, todo segmento da pe-
cuária, eqüino, ovino e caprinocultura,
currais e baias foram retiradas do cento
do parque e, no local, foi criado o shop-
ping para o comércio varejista. Fortale-
cemos as associações, através de convê-
nios, para que elas pudessem fazer seus
leilões, vender as argolas e trabalhar li-
vremente na administração de seus seg-
mentos sob a fiscalização da nossa se-
cretaria. Isso fortaleceu e dinamizou o se-
tor. Veículos e máquinas também recebe-
ram atenção e espaço específico. Asfal-
tamos a parte elevada do parque onde,
hoje, se concentram os estandes institu-
cionais, parque de diversão, área de show,
agricultura familiar e o estacionamento foi
ampliado para comportar 3.500 carros". José de Araújo Sá Teles, secretário de de-

senvolvimento econômico e agronegócio
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AGRICULTURA FAMILIAR

"A agricultura familiar partiu de uma idéia
nossa de valorizar os pequenos produtores e
que tinham uma ligação direta com nossa
Secretaria. Buscamos, com as participações
importantes de Emersom Cardoso, do SE-
BRAE, Paulo Baqueiro, Levi Guedes e José
Maria Albuquerque, organizar este setor e
com a determinação do prefeito Saulo Pe-
drosa, incluímos, neste setor, 32 indústrias,
pequenas e grandes, que receberam o apoio
do município para se instalar gratuitamente
na agricultura familiar. Começamos com uma
área de 600 m² e, hoje, são 2.200 m², mesmo
assim muitos expositores ficaram de fora por
falta de espaço. Para cobrir as despesas com
este setor, tivemos o apoio de 20 mil reais do
Banco do Nordeste e 40 mil reais da Secre-
taria de Agricultura e do Desembahia".

NEGÓCIOS x LAZER

"Em nosso planejamento, uma das primei-
ras bandeiras que levantei foi de desvincular
a a área de show da feira de agronegócio.
Busquei, de forma incessante, trazer o em-
presário para dentro do Parque. Este ano, te-
mos 12 grandes marcas que nunca participa-
ram da feira. Isso é reflexo da evolução que
conseguimos. As grandes máquinas há mui-
tos anos não participavam pelas dificuldades
de acesso ao parque com a cobrança de in-
gressos e a dificuldade na hora de negociar o
espaço físico além da burocracia das creden-
ciais. O comércio varejista da área do shop-
ping também cresceu muito, lamento que o
comércio local ainda não percebeu isso, pois

a maioria absoluta das lojas são de comerci-
antes de outras cidades e estados. Ao setori-
zar, aproveitamos um área abandonada do par-
que para criar o espaço para os shows, depois
de 20 anos com o mesmo parque, buscamos
um parque de diversões a altura do povo de
Barreiras. O Ita só monta sua estrutura onde
possa atender a mais de 40 mil pessoas por
dia e está aqui a dois anos com absoluto su-
cesso. O rodeio foi outra novidade que caiu
no gosto popular, uma companhia profissional
é aplaudida e recebida com o maior carinho
pelos barreirenses. O São João foi a última
novidade que este ano, entrou na programa-
ção da festa e tem tudo para se consolidar".

IMUTÁVEIS

"Quatro questões eu citaria como de re-
levância para se manter nas próximas ex-
posições, não exatamente na ordem em que
vou colocar. O convênio com as associa-
ções para que cada uma delas cuide de seus
negócios. O ano passado e este ano nós trou-
xemos a ABCZ para participar da feira e

veio em razão desta organização. O outro
ponto é a agricultura familiar, que tem sido
feita basicamente com recursos do municí-
pio. Este ano agregou a indústria, o que al-
terou do nome da feira para Expo Agroin-
dustrial. Não creio que alguém possa que-
rer mudar isso. A outra mudança importan-
te foi abrir os portões, mas com fiscaliza-
ção. Dr. Saulo teve esta idéia brilhante, apro-
vada pela população em sua totalidade, ne-
nhum gestor que tenha uma visão mais am-
pla e voltada para sociedade vai ousar fe-
char os portões e tornar a entrada no par-
que uma mercadoria de troca. Saulo Pedrosa
não olhou isso e eu concordo plenamente.
Devo ressaltar que a realização de um pre-
gão nacional para contratação da empresa
que fez a montagem do evento, quando foi
aberta a oportunidade para toda e qualquer
empresa que tivesse condições de honrar o
edital, foi inquestionavelmente uma atitude
digna de ser exaltada na atual gestão. E para
finalizar, o foco no agronegócio. Isso tudo
foi fundamental para o crescimento e o ab-
soluto sucesso da Exposição".

“Nossa cidade está crescendo e era necessário que a Exposição acompanhasse esse desenvolvimento” - Saulo Pedrosa

FOTOS WASHINGTON LUIZ

Vista aérea do
parque infantil

Ita Parque
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GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS Nº 155/2008

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  171/2008

CONTRATANTE: O  MUNICÍPIO DE BARREIRAS, pes-
soa jurídica de direito público, inscrita junto ao CNPJ/MF Nº.
13.654.405/0001-95, tendo sua Prefeitura situada à Avenida Cléris-
ton Andrade, Nº. 729, Centro, neste município, aqui representado
por seu Prefeito Municipal, Sr. SAULO PEDROSA DE ALMEI-
DA,  brasileiro, casado, médico, inscrito no CPF sob o n.º
037.026.505-04 e portador do RG n.º 483.876 SSP/BA.

CONTRATADO: BANCO DO BRASIL S/A., sociedade
de economia mista, com sede na Capital Federal, Setor Bancário
Sul, Quadra I, Bloco “C”, Edifício Sede III, 24º andar, inscrito no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
sob o n.º 00.000.000/0001-91, neste ato representado pela Sr. Car-
los Alberto Rhoden, brasileiro, solteiro, inscrita no CPF sob o n.º
620.395.479-91 e portador do RG n.º 4.493.909-6, expedido pela
SSP PR.

OBJETO:

O presente CONTRATO tem por objeto a prestação, pelo BAN-
CO , dos seguintes serviços ao MUNICÍPIO:

I) Em caráter de exclusividade:

a) Centralização e processamento de créditos provenientes de
100% da folha de pagamento gerada pelo MUNICÍPIO, lançados
em contas do funcionalismo público no BANCO, abrangendo ser-
vidores ativos e inativos, pensionistas e estagiários, inclusive os que
vierem a ser contratados, ou seja, qualquer pessoa que mantenha
vínculo de remuneração com o MUNICÍPIO, seja recebendo ven-
cimento, salário, subsídio ou proventos e pensões, denominados,
doravante, para efeito deste instrumento, CREDITADOS, em con-
trapartida da efetivação de débito na conta corrente do MUNICÍ-
PIO, cujo pagamento de salário será somente na modalidade credi-
to em conta corrente, vedadas as demais modalidades e as contas
salário, bem como pagamentos via DOC eletrônico ou contra reci-
bo na forma das disposições do ANEXO I;

b) Centralização e processamento da movimentação financeira
de todas as contas correntes do MUNICÍPIO, excetuando-se os
casos em que haja previsão legal ou contratual para manutenção
dos recursos decorrentes de contratos ou convênios em outras ins-
tituições financeiras, na forma do ANEXO I;

c) Centralização e movimentação financeira do MUNICÍPIO,
relativa aos recursos provenientes de transferências legais e cons-
titucionais, bem como de convênios a serem assinados com qual-
quer órgão do governo federal e estadual, excetuando-se os casos

em que haja previsão legal ou contratual para manutenção e movi-
mentação dos recursos em outras instituições financeiras;

d) Centralização e processamento de todas as movimenta-
ções financeiras de pagamento a credores deste MUNICÍPIO,
incluindo fornecedores, bem como de quaisquer pagamentos ou
outras transferências de recursos financeiros feitos pelo MU-
NICÍPIO a entes públicos ou privados, a qualquer título, exce-
tuando-se os casos em que haja previsão legal ou contratual para
manutenção e movimentação dos recursos em outras institui-
ções financeiras;

e) Centralização e processamento de todas as movimentações
financeiras dos Fundos do Poder Executivo Municipal, a qualquer
título, exceto os recursos oriundos de convênios e/ou contratos com
obrigatoriedade de movimentação em outra instituição, por força de
lei ou exigência do órgão repassador;

f) Aplicação das disponibilidades financeiras de caixa do MU-
NICÍPIO, bem como dos recursos dos fundos a que alude o inciso
I, alínea “e”; na forma do ANEXO II ;

g) Disponibilização de informações relativas a contracheques,
em terminais de auto-atendimento e internet do BANCO, na forma
das disposições do ANEXO VI;

h) Centralização no BANCO, do recebimento, controle e paga-
mento dos depósitos judiciais, na forma das disposições do ANE-
XO VII;

i) Disponibilização de acesso para a utilização do aplicativo lici-
tações eletrônicas do BANCO, pelo MUNICÍPIO, na forma das
disposições do ANEXO III;

j) Disponibilização de serviços relativos à emissão e administra-
ção de cartão corporativo para utilização pela Administração Públi-
ca Municipal, como meio de pagamento nas suas aquisições de bens
e serviços, conforme dispõe o ANEXO VIII.

k) Concessão de crédito aos servidores ativos e inativos, pensio-
nistas e estagiários do MUNICÍPIO, mediante consignação em
folha de pagamento, na forma das disposições do ANEXO IV;

l) Adesão ao auto-atendimento setor publico – AASP na forma
do ANEXO IX;

m) Arrecadação da dívida ativa do MUNICÍPIO.

II – Sem caráter de exclusividade:

a) Recebimento de tributos (impostos, taxas e contribuições), na
forma das disposições do ANEXO V;

b) Preferência na contratação de produtos de seguridade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A prestação de serviços não
previstos neste instrumento será contratada preferencialmente com
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o BANCO, em termos a serem pactuados com o MUNICÍPIO,
caso a caso.

PARÁGRAFO SEGUNDO  – Encontram-se vinculados a
este CONTRATO todos os Órgãos e Entidades da Adminis-
tração Pública Municipal Direta, integrantes do Poder Executi-
vo, inclusive os que forem criados na vigência deste instrumen-
to ou que tenham suas estruturas modificadas, fundidas ou trans-
formadas em entidades de Administração Indireta, cujos negó-
cios, descritos no objeto deste CONTRATO, serão preserva-
dos junto ao BANCO.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O presente CONTRATO terá
âmbito nacional, sendo que a rede pagadora será composta de to-
das as agências e postos de atendimento on-line do BANCO, no
Brasil.

DA REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO

A prestação de serviços consubstanciada no presente instru-
mento, foi objeto de certame licitatório na modalidade Pregão, nº.
005/2008 e 006/2008 destinado a obter a proposta mais vantajosa
para a administração, tudo dentro da conformidade com a Lei 8.666/
93 atentando para os princípios constitucionais, nos quais não ocor-
reram interessados, sendo os dois pregões declarados desertos.

Assim, respaldado nos termos do art. 24 inciso V e VIII, c/c o
art. 26 da Lei 8.666/93, é permitido ao Gestor resolver pela contra-
tação direta por dispensa de licitação em caso de licitação deserta.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta
dos recursos da seguinte Dotação Orçamentária a seguir especifi-
cada:

Orgão: 02.07 – Secretaria  de  Administração e Finanças;

Atividade: 04.122.002.2.050 – Gestão das Ativ. da Sec. de
Adm. e Finanças;

Unidade: 3.3.9.0.39– Outros Serviços de Terceiros Pessoa
Jurídica.

As despesas a serem executadas nos exercícios seguintes, se-
rão supridas em orçamentos de exercícios futuros, de acordo com
notas de empenho a serem emitidas e entregues ao BANCO a
cada exercício fiscal.

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Em razão dos termos ajustados no presente CONTRATO, o
BANCO pagará ao MUNICÍPIO a importância total de R$
3.800.000,00 (Três milhões e oitocentos mil reais), em moeda naci-
onal, mediante crédito em conta corrente no BANCO DO BRA-
SIL,  indicada pelo MUNICÍPIO, parcela única, condicionado à
publicação do extrato deste instrumento, de acordo com o previsto
na Cláusula Décima Sexta.

PARÁGRAFO PRIMEIRO  – O valor ajustado no caput será

creditado pelo BANCO ao MUNICIPIO, a título de adiantamen-
to e de comum acordo entre as partes, da seguinte forma:

I – R$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais) em até
5 (cinco) dias úteis após a publicação deste CONTRATO, e assi-
natura e publicação dos Termos de Adesão pelas entidades da ad-
ministração pública indireta, conforme previsto no parágrafo ter-
ceiro da cláusula primeira;

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em qualquer hipótese, o paga-
mento referido constitui-se mero adiantamento do preço ora ajusta-
do, pelo BANCO ao MUNICÍPIO, devendo o MUNICÍPIO
restituí-lo ao BANCO  proporcionalmente ao tempo decorrido, na
hipótese de rescisão contratual, sem prejuízo do disposto na Cláu-
sula Décima Terceira.

DO PRAZO:

O presente CONTRATO é firmado com prazo de vigência de
60 (sessenta) meses  a contar da data de sua assinatura, podendo
ser prorrogada em até 12 (doze) meses, atendidas as condições do
§ 4º, do artigo 57, da Lei Federal n.º 8.666/93.

FORO:

As partes elegem o foro da Comarca de Barreiras (BA) para
dirimir quaisquer questões decorrentes deste CONTRATO e re-
nunciam a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente, em
duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abai-
xo nomeadas e assinadas.

Barreiras (BA), 28 de junho de 2008.

_________________________________
Pelo MUNICÍPIO:

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito

_________________________________
Pelo BANCO:

 Carlos Alberto Rhoden
Gerente Geral

 Testemunhas:

1._______________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
     Nome: Samuel Rodrigues da Costa

  CPF: 095.600.764-34
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Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

E X P E D I E N T E

As matérias publicadas neste diário estão
sob a responsabilidade da Assessoria de

Comunicação Social da Prefeitura de
Barreiras, setor do Diário Oficial.

Cleni Araújo - DRT 4204 - BA
Assessora de Comunicação

Nádia Borges - DRT 2923 - PR
Jornalista

Carina Cruz - DRT 3078 - DF
Jornalista

Virgília Vieira
Assistente Técnica I

Cássia Marques
Revisora

Endereço: Av. Dr. Clériston Andrade, 729
Centro – Barreiras-BA - Cep: 47.801-900

Site: www.barreiras.ba.gov.br

São oito dias de exposição, com um pú-
blico médio de 30 mil pessoas por dia. A
26ª Expo Agroindustrial de Barreiras atraiu
expositores de vários Estados da Federa-
ção, por entenderem que esta é uma das
ferramentas de marketing utilizada para a
promoção de produtos e/ou serviços, para
a ampliação da carteira de clientes e expo-
sição direta para compradores e fornece-
dores potenciais. Estes são os principais
objetivos do empresário ao participar da
Expo Barreiras, evento que reúne, num
mesmo local, empresários e profissionais
de diversos setores.

“A feira de Barreiras é o meio mais eco-
nômico de fazer negócios e lançar produtos
no mercado. Proporciona ao expositor uma
aproximação face-a-face com potenciais
compradores nacionais e internacionais, de
forma ágil, rápida e inteligente”, salientou o
prefeito de Barreiras Saulo Pedrosa.

É visível e comentada a evolução da
Exposição nestes quatro anos. Sob o co-
mando do prefeito e gerenciada diretamente
pelo secretário de desenvolvimento eco-
nômico e agronegócio José Sá Teles, al-
guns fatores foram decisivos para trans-
formar um evento, que estava desprestigi-
ado, num sucesso de crítica e público. Agri-
cultura Familiar, fortalecimento da feira de
agronegócio, maior autonomia das associ-
ações de bovinos, ovinos, caprinos e eqüi-
nos e a abertura dos portões foram fatores
determinantes para essa evolução.

A Primavia, revendedora de automóveis,
participa da exposição a cinco anos. Mar-

A Expo Agroindustrial se consolida
como uma das maiores feiras da Bahia

cio Andrade é gerente geral da empresa
em Barreiras e reafirma a evolução da
feira no últimos anos, “sem sombra de
dúvidas a feira evoluiu muito. Para os
expositores e pra nós em particular, a
abertura dos portões fez com que as
vendas e pré-vendas sofressem um
aquecimento significativo. É interessan-
te ver a família entrar no estande, olhar
o veículo e voltar em outros dias para
tirar dúvidas e fechar negócio. Quando
se paga pra entrar isto é mais raro de se
ver”, afirmou.

Neste espaço democrático, negóci-
os e lazer convivem harmoniosamente.
Milhões de reais são negociados e en-
quanto isso milhares de pessoas se di-
vertem em shows, boate, parque ou sim-
plesmente curtindo os festejos juninos
integrado este ano à feira.

Com uma estrutura invejável mon-
tada numa área de 90 mil metros qua-
drados, foi possível oferecer conforto
e permitir a circulação dos visitantes
sem tumulto. “O agronegócio é o que
impulsiona a região Oeste do Estado da
Bahia. Trabalhamos para que a popula-
ção, empresários, barraqueiros, lojistas,
ambulantes, tivessem um espaço para
desenvolver e mostrar suas atividades
de forma segura e com a maior como-
didade possível. Posso afirmar com se-
gurança que a 26ª Expo Agroindustrial
consolidou de forma brilhante a maior
feira do agronegócio da Bahia”, finali-
zou o prefeito.

Parque de Exposição Engenheiro Geraldo Ro-
cha durante o dia
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