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Começam os preparativos
para o Carnaval de Barreiras

Página 04

Além do incremento do circuito da avenida, o car-
naval do Centro Histórico será resgatado

Folha de pagamento da Saúde já está em dia
A atual gestão tem como prioridade a valorização do
servidor público municipal. Os salários de dezembro, que
não foram pagos pela administração anterior, já estão
depositados
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Barreiras, além ser con-
siderada a capital de servi-
ços da região Oeste da
Bahia, ficou também conhe-
cida por ter um dos melho-
res carnavais do interior do
estado.  Porém, nos últimos
anos, a festa perdeu o bri-
lho, devido à falta de pla-
nejamento do poder públi-
co municipal para o incre-
mento do evento. "Foram
três anos de descaso com
o Carnaval de Barreiras. Se
não houvesse uma mudan-
ça  de postura do poder
público, teríamos que ven-
der o bloco. Nós acredita-
mos na atual gestão e, por
isso, seremos parceiros da
prefeitura", disse o repre-

Blocos e Prefeitura discutem carnaval 2009
sentante de bloco, Luciano
Bitencourt.

Para que o Carnaval de
Barreiras volte a ser um
dos melhores do interior
do estado, a prefeita e a
vice, na terça passada, 13,
estiveram reunidas com os
representantes de blocos
para discutir o planeja-
mento da festa. "Temos
uma visão de que o car-
naval é uma festa de ex-
trema importância para a
geração de emprego e ren-
da para população. Além
de fortalecer a parceria
com os blocos, temos o
objetivo de fomentar o
ecoturismo, por meio da
divulgação das nossas ri-

quezas naturais como ca-
choeiras e rios, oferecen-
do opções variadas para
turistas e foliões. Não te-
nham dúvidas de que a pre-
feitura dará todo apoio
possível para que tenhamos
um excelente carnaval",
comentou Jusmari Oliveira.

Definiu-se também a
parceria com os blocos
para o cadastramento de vi-
sitantes, que desejam co-
nhecer os pontos turísticos
da cidade.

Para Regina Figueirêdo,
é importante o resgate cul-
tural do Carnaval de Barrei-
ras no Centro Histórico da
cidade. "Vamos rememorar
os áureos tempos da tradi-

cional folia momesca, com
bandinhas de sopro, artis-
tas locais, grupos do folclore
regional e atrações para to-
das as idades".

A reunião foi considera-
da estratégica pelos de blo-
cos. "Percebemos que essa
é uma nova proposta de
governo em que podemos
acreditar. Essa parceria
mais forte com a prefeitura
é fundamental para termos
mais incentivo e realizarmos
uma grande festa. Teremos,
portanto, na folia, atrações
de renome nacional e a va-
lorização dos talentos da
terra. Esse é o diferencial",
disse o representante de
bloco, Virgulino Lima.
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Na reunião foram definidas novas estratégias para o Carnaval de Barreiras
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Hoje, sexta-feira, a Se-
cretaria Municipal de Saú-
de concluiu o pagamento dos
salários atrasados de dezem-
bro. Com o pagamento dos
concursados e contratados,
a folha agora  está em dia.
Os primeiros funcionários
que receberam foram os
agentes de saúde, especia-
listas e os servidores da pre-
feitura, que são lotados no
Hospital Eurico Dutra.

Além  de  não  efetuar o
pagamento  dos  funcioná-
rios, a gestão passada não
fez balanço ou projeção do
impacto que as contrata-
ções realizadas em dezem-
bro poderiam causar aos
cofres públicos. A dívida
com salários atrasados en-
contrada pelo atual secre-
tário de Saúde, Juca Galvão,
foi de  R$ 1.568.000,00 (um
milhão, quinhentos e ses-
senta e oito mil reais). "A
nossa prioridade era pagar
os servidores. Como não foi
deixado dinheiro em caixa,
estamos buscando recursos
junto ao município para efe-
tuar os pagamentos. Isso
mostra que os problemas
estão sendo encarados pela
prefeitura, com soluções",
afirmou Juca Galvão.

Volta à normalidade -
Os servidores agora traba-
lham com mais tranquilida-
de. "Foi muito difícil para
nós. Ficamos com nossas
contas acumuladas e, em
muitos casos, pagando até

Secretaria de Saúde paga salários atrasados
A gestão passada deixou funcionários da Saúde sem os salários de dezembro

juros por causa do atraso",
comentou o assistente admi-
nistrativo Jodiel Tonet.

Conforme Juca Galvão, o
fato da folha de dezembro ter
sido paga agora não irá com-
prometer o pagamento dos
salários de janeiro. Ou seja,
até o dia 10 de fevereiro, den-
tro da normalidade, todos os
funcionários terão os salári-

sionais, mas o número sal-
tou para 1.319 ainda no ano
passado. Na  área de odon-
tologia, por exemplo, o mu-
nicípio só dispõe de vinte
consultórios. No entanto, no
atual quadro funcional, exis-
tem 37 dentistas. Outra pro-
va da falta total de planeja-
mento é que sobram, nos
quadros da Secretaria de
Saúde, assistentes de enfer-
magem e faltam funcioná-
rios para serviços gerais
para garantir a limpeza dos
postos de Saúde. Os proble-
mas que foram deixados
pelo governo anterior estão
sendo regularizados, e os
profissionais serão aprovei-
tados a partir de uma análi-
se das carências do muni-
cípio e com o aumento da
rede de atendimento, inclu-
sive nos novos PSF's que
serão construídos.

os depositados. "A recomen-
dação da nova gestão é de
que todos os servidores se-
jam pagos no dia certo", dis-
se o secretário. Ele esclare-
ceu ainda que a folha de pa-
gamento está inchada e exis-
tem muitos profissionais sem
aproveitamento, devido à fal-
ta de critérios nas contrata-
ções. Antes eram 897 profis-
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“Como não foi deixado dinheiro em
caixa, estamos buscando recursos junto ao
município para efetuar os pagamentos. Isso

mostra que os problemas estão sendo
encarados pela prefeitura, com soluções”

Juca Galvão

Os salários de todos os funcionários já foram pagos pela Secreta-
ria Municipal de Saúde

Tiragem: 1.000 exemplares


