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População aguarda ansiosa inauguração

da Policlínica

“Estamos muito próximos da
inauguração da  Policlínica Regional
e, para receber o grande fluxo de ve-
ículos que chegarão diariamente na
unidade, estamos adequando, re-
estruturando e sinalizando as vias, que
servirão de apoio no embarque e de-
sembarque de passageiros das diver-

sas cidades da região.
Para que a rotina de um equipa-

mento de saúde tão importante fun-
cione corretamente é necessário in-
vestir em infraestrutura e mobilidade
para melhorar o fluxo de tráfego, com
impactos positivos na qualidade de
vida da população”.

Sexta feira de trabalho em Salva-
dor, acompanhado pelo secretário de
Agricultura Fabrício Martinez e do ve-
reador Peba, dessa vez, no gabinete do
deputado federal Cacá Leão, sendo re-
cebido por André Miranda e entregan-
do as demandas.

Dentre as solicitações junto ao
Deputado está a solicitação de pedi-
do via Companhia de Desenvolvi-
mento e Ação Regional (CAR), de um
Kit de Usina Asfáltica, proporcionan-
do melhorias na malha viária do mu-
nicípio.

Prefeito Ricardo em

Salvador buscando

recursos para Itaberaba

Zé Cocá inícia obras de

concretagem de ruas das

comunidades Pedreira

e Sol Nascente Página 04Página 03

Prefeitura de Boa Vista do

Tupim entrega dois tratores

aos pequenos produtores

rurais do município
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Muito me impressiona é o quanto
conseguimos na criação de mal-entendidos
e complicações e o como nos esforçamos
para mantê-los. Sempre escuto pessoas di-
zendo que tudo seria melhor se fôssemos
mais simples. Dizem o quanto complicamos
tudo, apenas porque não amamos o sufici-
ente e cobramos, queremos, mandamos,
controlamos, dominamos.

Aí, às vezes me dá uma sensação de
cansaço quando penso o quanto eu mes-
mo me complico embora realmente e em sã
consciência tento olhar o mundo com o
olhar simples e amoroso, sabendo que (isso
me ensinou meu filho) a complexidade ab-
surda do Universo é o mais simples possí-
vel para que fosse possível o existir.

Inventamos regras e essas nos aju-
dam na convivência, mas existem regras
embutidas nas relações, implícitas, terríveis
em sua ascendência sobre as demais ins-
tâncias do ser. Ser então torna-se um exer-
cício de desviar-se de si. Sendo assim dei-
xamos de lado o nosso Ser... Pois é. Sei,
mas não escapo.

Existem tantas pessoas construídas
de beleza (quase todas na realidade), orga-
nizadas como angelicais iniciativas de deu-
ses gozosos, mas caem nas malhas desta
estranha mediocridade que nos faz guar-
dar distância da alegria, obedecendo a ce-
gueira das leis trançadas de tal forma que
parecem esclarecimentos divinos, justas e
corretas, quando não passam de instru-
mentos de dominação, controle, medo e dor.
O pior é que descobrimos isso, desvenda-

Dos mal-entendidos,
complicações e das

belezas miúdas
mos esse abismo, revelamos a conspira-
ção impositiva destas regras, então cria-
mos novas regras em oposição àquelas e
as usamos como justas e corretas quando
não passam de instrumentos de dominação,
controle, medo e dor. E, olhando para estas
pessoas e me identificando com elas sinto
uma espécie de tristeza que por sorte pas-
sa logo...

Passa logo porque em que pese mi-
nhas interpretações equivocadas do que
podem os outros estar sentindo ou pen-
sando, ou minhas deduções apressadas do
que é a vida e do significado das coisas,
aprendi a surpreender-me com a beleza das
pequenas coisas e o sabor a novidade que
pode me trazer o dia-a-dia. Sim, em que pese
o fato de eu ser bem bocó, e, apesar dessa
minha paradoxal competência para a dor,
acabo por cair nas armadilhas que me es-
tende o tempo e a vida, armadilhas de ale-
gria reveladas pela reverberação da brisa
nas folhas ou o resvalar da luz sobre as
superfícies úmidas, corpos desenhados de
lua, campos gerais sob as estrelas, cami-
nhos como galhos retorcidos de árvores
nas serras, olhares bondosos, sorrisos e
gargalhadas saídas quase que do nada, os
desenhos detalhados das folhas do
filodendro ou o jogo das nuvens entre as
serras e os raios do sol matinal...

Itaberaba sofre com a pandemia
do vírus chinês, por culpa da irres-
ponsabilidade de muitos dos seus
habitantes, que não seguem as re-
gras de distanciamento, não usam
mascara e se aglomeram para far-
rear, principalmente aos finais de se-
manas, oportunidade em que grupos
de irresponsáveis vão para as vilas
e povoados, ou mesmo onde hou-
ver um bar na zona rural e promo-
vem noites de som com seus veícu-
los incomodando idosos no seu des-
canso noturno ao tempo em que
transmitem o vírus.

O povoado de Guaribas é um
exemplo, dezenas de caso e até mes-
mo óbitos já ocorreram. Na Lagoa
do Curral, no sábado 05/06, dois

Pandemia e os

irresponsáveis
veículos com som potente passaram
a noite incomodando os moradores
e segundo queixosos, a própria re-
presentante não tomou nenhuma pro-
vidência para acabar com a deso-
bediência. O centenário Sr. Domin-
gos, um dos fundadores deste po-
voado, passou a noite em claro jun-
tamente com a família, um absurdo,

É por isso que os casos se mul-
tiplicam em toda a zona rural, não
só em Itaberaba bem como nós mu-
nicípios circunvizinhos, depois se
queixam que o prefeito nada faz para
combater a epidemia, se a própria
população não segue as recomenda-
ções das autoridades. Continuem e
façam a lotação do Recanto da Paz
Eterna se esgotar. (Mario Oliva).

O Vereador Vítor de Almeida
Dourado, Vitor da Itafarma, PL, aviou
Indicação ao Executivo Municipal,
objetivando Incluir no protocolo de
Diagnóstico da COVID-19, realização
de Tomografia de Tórax ou Raio X do
Pulmão aos pacientes que testarem
Positivo Coronavírus.

A Imagem, é instrumento impres-
cindível para antecipar-se ao agrava-

Antecipar-se pode

salvar vidas de

Infectados do COVID 19

mento de uma doença cruel, silencio-
sa e letal. Verificar antes e logo na
constatação da contaminação, pode,
sem dúvida alguma, salvar vidas.

O Vereador sustentou, ainda, da
tribuna da Casa, que o Prefeito e o
Secretário de Saúde, diligenciem para
que o Tomógrafo, lotado no HGI es-
teja em plena serventia para auxiliar os
médicos neste particular.
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Mais dois tratores foram entregues para uso de pe-
quenos produtores do munícipio de Boa Vista do Tupim,
na Chapada Diamantina. O investimento na agricultura da
região foi realizada pela gestão municipal, administrada pelo
prefeito Helder Lopes Campos, o popular ‘Dinho’ (PSDB).

Os tratores foram disponibilizados à serviço dos
pequenos agricultores do munícipio chapadeiro na se-
gunda-feira (12/05). Ao todo, a prefeitura municipal en-
tregou 10 tratores à população sem qualquer tipo de
custo para os produtores locais, somente para ofertar
suporte ao seu trabalho.

 “Fomentar a agricultura familiar é promover a ge-
ração de renda, o aquecimento do comércio local e,
consequentemente, assegurar empregos”, declara a as-
sessoria do Governo ‘Dinho’, por meio de nota enviada
ao Jornal da Chapada.

Segundo a prefeitura, o investimento em tratores agrí-
colas é importante por se tratar de um maquinário que auxi-

Prefeitura entrega dois tratores aos

pequenos produtores rurais do município

Com 630 famílias beneficiadas pelo projeto ‘Prato
Cheio para o Desenvolvimento’, a prefeitura de Boa Vista
do Tupim, na Chapada Diamantina, dá mais um passo
para a garantia da segurança alimentar em plena
pandemia de covid-19. Na segunda-feira (19/05), a ges-
tão do prefeito Helder Lopes Campos, o popular ‘Dinho’
(PSDB), realizou a entrega das cestas básicas aos ca-
dastrados no CadÚnico e acompanhados pelo Centro
de Referência da Assistência Social (Cras).

Foram 630 famílias em situação de vulnerabilidade
social que receberam a doação, com o auxílio da Secre-
taria de Assistência Social do município. O prefeito
‘Dinho’ ressaltou que a prioridade da compra dos kits
deu-se ao comércio local, fazendo girar a economia da
cidade.

“É um momento difícil que todo o planeta passa,
com o agravo da fome e dos problemas sociais e

Nova Ponte de

Macambira

Prefeitura de Boa Vista do Tupim constrói nova ponte
de concreto na região da Macambira

A Prefeitura de Boa Vista do Tupim, está cons-
truindo uma nova ponte na região da Macambira. A
instalação da nova ponte visa facilitar o acesso às
propriedades rurais e o escoamento da produção agrí-
cola.

A obra foi iniciada, após a antiga ponte de ma-
deira ter cedido por não suportar o tráfego intenso
de veículos e cargas. O prefeito Helder Lopes Cam-
pos fez uma visita a localidade no dia 11 de abril e
divulgou a realização da obra imediatamente. “Tínha-
mos uma estrutura antiga que não suportou o tráfego
de cargas, então autorizamos os inícios da obra e em
pouco dias a ponte vai estar liberada para o escoa-
mento da produção agrícola” disse.

Projeto Prato Cheio para o Desenvolvimento

Para o gestor do município chapadeiro, a prefeitura preten-
de assegurar que as famílias atingidas pela pandemia

tenham acompanhamento direto da administração.

desse vírus, que já matou mais de 373 mil pessoas no
Brasil. Essas famílias contempladas garantem segurança
alimentar e a prefeitura continuará agindo para que ou-
tras ações amenizem a situação e ajudem o povo a en-
frentar essa pandemia”, destaca o prefeito.

A ação aconteceu devido a uma logística montada
pela gestão municipal, onde foi disponibilizado o trans-
porte para os beneficiários da zona rural, assim como a
viabilização dos locais de entrega dos kits, seguindo
todos os protocolos de segurança contra a covid-19.

Para isso, foram mobilizadas as Secretarias de Trans-
portes, Agricultura e Ordem Pública, que apoiaram o pro-
jeto. A prefeitura reafirmou que os programas públicos
são fundamentais para a proteção da população. “E o
apoio de projetos como o ‘Prato Cheio’ vem nesse senti-
do, colaborar com a gestão para alcançarmos mais pesso-
as”, salienta nota da assessoria da prefeitura.

Através da Secretaria de Assistência Social, a
Prefeitura de Boa Vista do Tupim começou na quinta-
feira (27/05) a distribuir 500 cestas básicas, em mais
uma ação de enfrentamento à pandemia provocada
pelo coronavírus.

As cestas foram adquiridas com recursos própri-
os e serão destinadas a pessoas que vivem abaixo da
linha da pobreza e faz parte do plano emergencial de
enfrentamento ao Covid 19, elaborado pelo Conselho
Municipal de Assistência Social e gestão municipal.

De acordo com o prefeito Helder Lopes Cam-
pos, ações desta natureza são realizadas desde o iní-
cio da pandemia e “tentamos em meio a crise finan-
ceira dar total apoio aos nossos munícipes”. O Pre-
feito pontua que todas as famílias escolhidas tiveram
avaliação dos agentes sociais.

As famílias contempladas são residentes nas lo-
calidades de Cambuí, Assentamento 29, Bom Jesus,
Cabo do Machado, Baixão, Pé de Serra, Zuca, Entronca-
mento, Mata do Óleo, Aliança, Terra Boa, Cana Brava,
Beira Rio, Baixio, Salobro Casa Branca, Macambira,
Jordão, Morro do Navio, Gavião, Gameleira, Santa Emília
e também da sede do Município.

Equipamentos agrícolas e um trator foram entregues
pela Prefeitura de Boa Vista do Tupim às comunidades de
Cambuí, Barra Verde e região, beneficiando e contribuindo
para o incentivo da produção agrícola dos pequenos pro-
dutores. Vários tratores já foram entregues na Zona Rural.

Os equipamentos vão proporcionar o avanço da
atividade agrícola na região atendendo às necessidades
do homem do campo. Para adquirir o trator e o arado foi
necessária uma grande articulação do prefeito Helder
Lopes Campos

Durante a entrega dos equipamentos, o prefeito
Dinho reafirmou o compromisso que a gestão tem em

Prefeitura de Boa

Vistado Tupim em

meio à pandemia

Covid-19, vai distribuir

cestas básicas a 500

famílias

Em convênio com o Mi-
nistério das Comunicações, a
Prefeitura Municipal de Boa
Vista do Tupim iniciou os tra-
balhos para a implantação do
projeto Cidade Digital. A nova
infraestrutura conectará todos
os órgãos da administração
municipal, favorecendo a

Boa Vista do Tupim - Prefeitura entrega

mais um trator na zona rural
levar o desenvolvimento a zona rural do município e ex-
plicou que os equipamentos servem para o homem do
campo ter condições de trabalhar nas suas terras.

O prefeito lembrou que Boa Vista do Tupim tem uma
grande extensão em sua área rural e o equipamento chega
em boa hora para atender os agricultores do município.
“São ferramentas essenciais para preparação da terra para
produção, sobretudo no viés da agricultura familiar. Nos-
sa equipe vai acompanhar os trabalhos realizados pelo
equipamento, sempre atuando em conjunto com a Secre-
taria de Agricultura que é representação do segmento no
município”, disse o prefeito.

econômicos gerados pela crise sanitária. E Boa Vista do
Tupim tem lutado para manter os moradores seguros

Os trabalhos para a implantação do

projeto Cidades Digitais em Boa

Vista do Tupim são iniciado

informatização de seus setores e possibilitando
melhorias nos serviços prestados, integração de siste-
mas e ainda a distribuição de sinal wifi para acesso
gratuito à internet em locais públicos.

Essa nova infraestrutura irá promover e alimen-
tar o vínculo social, a inclusão digital, democratizar
o acesso à informação, produzir dados para a gestão
do espaço, aquecer as atividades políticas, culturais
e econômicas e reforçar a dimensão pública. A im-
plantação do projeto está orçado em R$ 589.510,70
com recursos do Governo Federal. A empresa res-
ponsável pela instalação é a PETCOM (Peltier Co-
mércio e Indústria Ltda).

Sobre o Programa - O Programa “Cidade Digital”

tem o objetivo de modernizar
a gestão e o acesso aos servi-
ços públicos nos municípios.
Para tanto, atua na constru-
ção de redes de fibras ópticas
que possibilitem a conexão
entre os órgãos públicos, o
acesso da população a servi-
ços de governo eletrônico e a

espaços de uso de internet.
O projeto inclui a implantação de aplicativos de

“E-gov” nas áreas financeira, de tributação, educação
e saúde, bem como a capacitação dos servidores mu-
nicipais para o uso e gestão da rede.

Outra ação do programa Cidades Digitais é a ofer-
ta de pontos de acesso à internet para uso livre e gra-
tuito em espaços públicos de grande circulação, como
praças, parques e rodoviárias. A rede das Cidades Di-
gitais é composta por um anel de fibra óptica que in-
terliga os órgãos públicos locais.

Com o sistema implantado, Boa Vista do Tupim
terá uma das estruturas mais modernas no que diz
respeito à tecnologia digital.

liará a agricultura local, uma vez que diminui o custo do
produtor com mão de obra, oferecendo uma maior praticidade
e redução no tempo de trabalho gasto no campo.
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Estive, na terça-fei-
ra, 1/06, cumprindo agen-
da institucional em Brasília
e participei de uma reunião
com o ministro da Cida-
dania, João Roma. O en-
contro teve como objetivo
tratar de assuntos referen-
tes a reativação do Progra-
ma de Aquisição de Ali-
mentos e sobre a possibi-
lidade de investimentos da
política de assistência so-
cial, segurança alimentar e
nutricional, no município,
que estão sob a responsa-
bilidade do Ministério da
Cidadania.

Participei no dia 31/05, segunda-feira, da posse da
nova diretoria da Confederação Nacional de Municípi-
os (CNM) para o triênio 2021-2024.

O Movimento Municipalista unido é maior que os
desafios que enfrentamos. É importante reconhecer nos-
sa força, mas também às nossas diferenças, enquanto
Brasil, para assim superar as desigualdades e fortalecer
a causa dos municípios de norte a sul do país. Não
tenho dúvidas, que a experiência de Paulo Ziulkoski e o
compromisso desta diretoria, que tem também o nosso
baiano Eures Ribeiro, representando o Nordeste, fará
um trabalho brilhante. Contem com a UPB e com os pre-
feitos baianos para defender essa luta junto com a CNM.

Posse da nova diretoria

da Confederação

Nacional de Municípios

Temos feito muitas ações para auxiliar a popu-
lação nesse momento em que muitos foram afetados
financeiramente pela pandemia, mas precisamos do
apoio do Governo Federal ajudar as pessoas, sobre-
tudo, as mais vulneráveis, a enfrentar os problemas
sociais, que já existiam e que foram piorados. Sabe-
mos da importância e do impacto econômico e soci-
al que o PAA tem para as pequenas famílias produ-
toras da agricultura familiar e para as pessoas em

situação de vulnerabilidade que, por conta da situa-
ção da Covid-19, tiveram o agravamento da insegu-
rança alimentar. Viemos aqui em busca do apoio do
Ministério da Cidadania, para podermos atender nossa
população, garantindo, assim, os direitos sociais.

Participaram da reunião Patrick Lopes, prefei-
to de Jitaúna e João Véi, prefeito de Lafaiete
Coutimho, que também trouxeram demandas dos
nossos municípios vizinhos.

Reunião com o ministro da

Cidadania, João Roma

Zé Cocá inícia obras de concretagem de ruas das

comunidades Pedreira e Sol Nascente
Tantos anos esquecidos, abandonados e já

quase sem esperanças que os dias seriam me-
lhores. Mas esta realidade vai mudar! Chega-
mos, na quarta-feira, 09/06, às localidades da
Pedreira e do Sol Nascente, no bairro Joaquim
Romão, e vamos resolver uma demanda histó-
rica: Estaremos dando início às obras de
concretagem de ruas dessas duas comunida-
des, para a alegria e qualidade de vida das pes-
soas.

Estiveram presentes o secretário de Go-
verno, Hassan Iossef, o secretário de Infra-
estrutura, Lucindo Menezes, o secretário de
Serviços Públicos, Helder Souza, e os verea-
dores Ziel Cavalcante, Gutinha e Marcinho.

Nosso destino é trabalhar

fazendo o possível para

melhorar a qualidade de vida

de nosso povo
O nosso destino é trabalhar

por esse povo, indo onde essa nos-
sa gente mora e fazer todo o possí-
vel para melhorar a qualidade de
vida para essas pessoas. Na terça-
feira (08/06), estivemos na região de
Santa Clara, onde estamos execu-
tando o maior programa de recupe-
ração de estradas rurais da história
de Jequié. Quando as obras de re-
cuperação estiverem concluídas, os
moradores e produtores rurais das
localidades da Jiboínha, Canoão e
dos povoados de Santa Rita e San-

Início de mais uma

etapa da pavimentação

a concreto dos

caminhos
Assumimos o

compromisso de re-
solver os problemas
que existem em
Jequié. Não são pou-
cos, sabemos disso. E
estamos trabalhando
focados nisso, sem-
pre. No Brasil Novo
iniciamos mais uma
etapa da pavimentação
a concreto dos cami-
nhos. Tinha rua que nem existia mais,
era somente a terra.

Já pavimentamos com concreto
a Rua Cidade de Ponta Porã, a Rua
Cidade de Poços de Caldas e a Rua
Cidade de Petrolina. Agora, a partir
do serviço que vem sendo executado
pela Prefeitura de Jequié, através da
Secretaria de Infraestrutura, e com
recursos próprios, em breve as obras

de pavimentação seguirão para as
Ruas Cidade de Juiz de Fora, Cidade
de Vitoria da Conquista, Cidade de
Penedo, Cidade de Ouro Preto, Cida-
de de São Paulo, Cidade de Salvador
e Cidade de Belém.

Com máquinas distribuídas por di-
versas vias do bairro, o trabalho tem
evoluído em ritmo acelerado e, com fé
em Deus, logo estaremos concluindo.

ta Clara poderão voltar a escoar sua pro-
dução agrícola com muito mais segurança
e tranquilidade, indo e vindo para a sede
do município com a certeza de que Jequié
tem estrada rural boa e de qualidade.

Visitamos, também, a escola e o posto
de saúde, de Santa Rita e tivemos uma cari-
nhosa recepção, com direito a um almoço na

casa da nossa amiga Valdirene, lá na Jiboinha,
a quem agradeço em nome de todos.

Estiveram presentes, o secretário de
Governo, Hassan Iossef; o secretário de
Agricultura, Claudemiro Passos; o secre-
tário de Relações Institucionais, Eliezer
Fiim; o vereador Tinho de Waldeck; o ve-
reador Gutinha e o vereador Colorido.
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HISTÓRICO - O Projeto “Somos Todos Ir-
mãos” teve início no ano de 1994.

Tudo começou quando, Nailson Araújo, então
com 14 anos de idade, através de uma simples per-
gunta de seus pais naquela época sobre que pre-
sente de aniversário ele queria ganhar.

Neste mesmo dia, mais cedo, ele tinha presen-
ciado a situação de uma família que precisava de
alimentos para sobreviver.

Foi então que veio a resposta.
“Quero ganhar de presente de aniversário uma

cesta básica para ajudar uma família necessitada.”
A vontade de ajudar só cresceu durante o de-

correr dos anos, e, a cada aniversário, seu presente
mais importante era arrecadar alimentos para com-
partilhar solidariedade com as pessoas carentes de
nossa cidade.

No início, a família e os amigos colaboravam
com o grande sonho, com o passar dos tempos, o
comércio e os empresários começaram a contribuir
com a árdua visita do idealizador do projeto nessas
empresas.

Os não recebidos, as portas fechadas e a falta
de humanidade de muitos só servem para impulsio-
nar ainda mais a busca pelo bem. Essa caminhada é
árdua e as dificuldades são muitas, mas não deve-
mos nos esquecer dos nossos irmãos necessitados.

Deus com sua infinita bondade expandiu o pro-
jeto Somos Todos Irmãos o tornando em uma ONG.

E a cada ano só bênçãos são adquiridas como
a sede própria e o acolhimento de famílias através
das moradias entregues pelos “Guerreiros da Cons-
trução”.

Antes nossa ajuda era cesta básica, hoje, além
de alimentos, utensílios domésticos, agasalhos, pro-
dutos de limpeza, móveis, entre outros, consegui-
mos alcançar a grandeza que é a construção de la-
res. Dispomos de contas bancárias para que todos
tenham acesso a deixar sua contribuição e nos aju-
dar a alcançar um maior número de irmãos necessi-
tados. Tudo na maior conformidade e transparên-
cia. Enfim, é importante dizer que nem em sonho
Nailson Araújo imaginou que seu humilde projeto
fosse ganhar tamanha plenitude.

PROJETO SOMOS TODOS IRMÃOS

Centro de Acolhimento Social

“Somos Todos Irmãos”

Após a doação de uma área situada em frente
ao Instituto Carlos Santana ao lado da Creche que
serve a comunidade do Barro Vermelho, pela prefei-
tura Municipal, através do gestor Ricardo
Mascarenhas e devidamente aprovada pelos senho-
res vereadores, no sábado, 08 de maio, iniciou-se os
trabalhos de sondagem para implantação das funda-
ções e construção deste Centro de acolhimento So-
mos Todos Irmãos.

Na sexta-feira, 04 de junho, o prefeito Ricardo
Mascarenhas, com muita alegria, acompanhou o iní-
cio das intervenções no terreno onde será construída
a sede do projeto Somos Todos Irmãos.

O espaço, de quase 8 mil metros quadrados,
doado pela Prefeitura de Itaberaba, ainda abrigará
mais duas importantes instituições: o Lar do Idoso,
de dona Marlene, e a Casa Esperança, coordenada
por Dona Cecília, que abriga crianças em situação

de vulnerabilidade.
Essa importante obra será realizada com a par-

ceria e incentivo financeiro de diversos grupos do
setor privado, da sociedade civil e terá investimento
de quase R$ 1 milhão de reais.

O impacto social desse projeto é de extrema im-
portância para a nossa cidade, e sempre contará com o
nosso apoio. Com cada um fazendo sua parte, a gente
transforma o mundo em um lugar melhor para todos.

Só temos que agradecer a Deus, nosso maior
mentor, e a ajuda de familiares, amigos, parceiros e
dos empresários Itaberabenses que ajudam esse
sonho a se tornar realidade.

Nosso projeto completará 26 anos no dia 04
de Novembro de 2020.

Ganhei a vida nesta data e nada melhor do que
celebrar compartilhando solidariedade ao próximo.

A cada dia o projeto vem somando e se ex-
pandindo com a participação, cada vez maior, de
colaboradores que tem a bondade no coração e
enxergam a necessidade desta ação.

ATUAÇÃO - O projeto atende às necessida-
des básicas do povo necessitado de Itaberaba e
regiões adjacentes, levando alimentos, roupas, sa-
patos, utensílios domésticos, móveis,
eletrodomésticos, produtos de higiene, dentre ou-
tros itens básicos de sobrevivência.

Iniciamos reformas e construções de lares e
instalação de coleta de água de chuva.

OBJETIVO - Levar apoio e suporte às fa-
mílias carentes de Itaberaba e regiões adjacentes
minimizando a situação miserável destas, o que traz
a satisfação e o sorriso estampado no rosto destes
socorridos.

PROJETO ATUAL - Conseguir uma área

para a construção
de um galpão,
onde será con-

ções e conseguir pôr em prática o sonho de ter sa-
las de atendimento clínico geral, obstetrício e
dentário, barbearia, salas de aula de música/dança/
capoeira/informática para crianças, cozinha escola.
Nosso maior desejo, se o espaço permitir, é cons-
truir um lar de idosos e um lar de crianças. Tudo o
que nos for possível e assim Deus nos permitir fa-
zer.

AGRADECIMENTOS - Agradeço imensa-
mente a Deus por permitir que tantos de vocês tor-
nem meu sonho realidade.

E agradeço a todos os que fazem parte dessa
luta diária, no combate a fome e o atendimento às
necessidades básicas dessas famílias carentes.

A todos que me presenteiam da melhor manei-
ra que um ser humano pode ser presenteado.

Afinal, “Somos Todos Irmãos!”

centrado todas as
ações sociais execu-
tadas atualmente pelo
projeto, melhorando o flu-
xo e armazenagem das doa-
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Hospital Jadiel Almeida Mascarenhas
O hospital Regional

de Itaberaba, fechado há
mais de 15 anos, que pas-
sa por reformas e ampli-
ação, quando for entre-
gue ao itaberabense em
novembro de 2021, con-
forme previsão de entre-
ga das obras, passará a
ser denominado “Hospi-
tal Jadiel Almeida Mas-
carenhas”, numa home-
nagem prestada pelos
atuais vereadores ao ex-
prefeito, que, quando as-
sumiu o destino do muni-
cípio, mudou o cenário
político e administrativo
até então imposto pelas
oligarquias existentes.

Como todos sabem,
Jadiel foi perseguido e

cassado de forma um
tanto quanto arbitrária,
pelos inconformados pe-
felistas que sempre vive-
ram à custa da política
local, impondo suas von-
tades e servindo ao povo
quando lhes era conveni-
ente, daí a derrota que
lhes foi imposta por Jadiel
com seu discurso franco
e leal enquanto esteve a
frente dos destinos do
município.

A massa popular, no
entanto, mesmo após o
trágico acidente que cei-
fou sua vida, nunca es-
queceu o quanto ele con-
tribuiu para o desenvolvi-
mento social e econô-
mico da comunidade.

Com sua cassação
o segundo colocado as-
sumiu e consegue se re-
eleger para mais quatro
desastrosos anos à fren-
te do destino do municí-
pio, que viveu então um
período de regressão.
Ao final deste período,
Jadiel tentou voltar, mas
foi impedido pela Justi-
ça Eleitoral, colocando
então o seu irmão João
Filho, que eleito gover-
nou por oito anos.

Em seguida, foi elei-
to Ricardo dos Anjos
Mascarenhas, filho de
Jadiel, que desde então
vem realizando uma das
maiores administrações
vivenciadas no município.

Aqui citaremos
apenas duas destas inú-
meras obras, a reforma
e ampliação deste Hos-

pital e a implantação da
Policlínica Regional que
será inaugurada no fi-
nal  de junho,  ou no

mais tardar início de
julho, com a presença
do Governador  Rui
Costa e comitiva.

A Praça do Rosário espera há
muitos anos, a pavimentação da rua
que se inicia entre as casas de
Epitácio Cerqueira e de Dr. Rafael
Cincura.

Foram mais de cinquenta anos
desde a demolição das duas casas ali
outrora existentes até o inicio da pavi-
mentação, que está a acontecer pelo
administrador Ricardo Mascarenhas,
que sequer era nascido quando as de-

Finalmente acesso a praça

molições ocorreram, e que atende a inú-
meros pedidos de moradores e fre-
quentadores desta praça onde se situa
a nossa Igreja Matriz.

Os moradores do bairro situado
logo após a praça, demonstram ale-
gria, pois assim poderão, finalmente,
ver as ruas do bairro pavimentadas,
e seus imóveis valorizados graças ao
empenho deste dinâmico prefeito
Ricardo Mascarenhas e equipe.

O prefeito Gilmadson
esteve no Desenbahia -
Agência de Fomento do
Estado da Bahia, com o
deputado Eduardo Salles,
que não tem medido esfor-
ços para ajudar Ibicoara. E
já verificaram que através

Ibicoara, desbloqueio de

recursos disponíveis no estado

para novas obras no município

do parcelamento dos dé-
bitos que fizeram das dívi-
das deixadas pela gestão
anterior, foi possível des-
bloquear diversos recur-
sos que estavam disponí-
veis para a realização de
projetos e obras no muni-

cípio.
“Tenho certeza que

estamos no caminho cer-
to! Estou muito feliz em
ver que com trabalho, tudo
aquilo que sempre sonha-
mos para Ibicoara é possí-
vel” pontuou o prefeito.

do Rosário pavimentado


