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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

FOTO WASHINGTON LUIZ

Está sendo realizada em Barreiras uma
campanha da Prefeitura, em parceria com
associações de bairros, Aiba, igreja cató-
lica e outras instituições para a coleta de
assinaturas da população, a fim de que o
campus avançado da UFBA Edgar San-
tos, seja transformado em Universidade
Federal do Oeste.

“Estamos apresentando as entidades
à proposta da Universidade Nova, que
visa uma formação mais humana. O nos-
so modelo atual de universidade é basea-
do no molde europeu do século dezesseis.
Queremos o apoio dessas entidades para
colhermos assinaturas e formar uma fren-
te supra-partidária a fim de apresentar-
mos essa reivindicação ao Governo Fe-
deral”, comentou a secretária de educa-
ção Maria Anália.

De acordo com o prefeito Saulo Pe-
drosa, somente através da mobilização de
toda sociedade da região é que será im-
plantada a universidade em Barreiras.
“Esse projeto não irá beneficiar só a nos-
sa cidade, mas todo Oeste, já que muitos
jovens não precisarão mais se deslocar
para os grandes centros. Por meio da
universidade, poderão ser implantados
mais cursos como direito, medicina e
odontologia, suprindo a carência nessas
áreas em nossa região”.

De acordo com o Reitor da Universida-
de Federal da Bahia Naomar Monteiro, que
apóia o projeto, a proposta de reestrutura-
ção universitária vem combater os princi-
pais problemas apresentados pelo atual
modelo: precocidade na escolha do curso
universitário, vestibular unificado, altas ta-
xas de evasão e a crescente falta de auto-
nomia da instituição universitária na defini-
ção dos currículos.

“Não é lógico ter o mesmo exame para
todas as profissões, a Universidade Nova
não é uma novidade, é basicamente o res-
gate de idéias que já estavam nos dois pro-
jetos de Anísio Teixeira. A proposta baseia-
se na a implantação de um regime de ci-
clos, criando uma nova modalidade de for-
mação, o Bacharelado Interdisciplinar.”

Prefeitura coleta assinaturas para implantação
da Universidade Federal do Oeste

A proposta visa uma reestruturação radical e profunda, a formação profissional e
de pós-graduação, em especial, como define o reitor da Universidade Federal da
Bahia, Naomar Almeida Filho, um dos idealizadores do projeto: “o Brasil mantém um
modelo de formação do século XIX. O mundo inteiro avançou e nós não”, justifica
Almeida em entrevista ao Unaberta.

Uma das reestruturações a que Almeida se refere diz respeito à forma de ingresso
na universidade. O vestibular, método atual de seleção, seria abolido e trocado por
outro processo. O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) está entre as alternativas
possíveis de substituição. Mas, segundo Almeida, ainda não há nenhuma definição.

Outra modificação ocorreria na estrutura curricular, a partir da implantação
dos Bacharelados Interdisciplinares (BIs). Os Bacharelados são voltados para
um âmbito mais geral do ensino, e levariam cerca de três anos. Eles seriam
aplicados em áreas como artes, humanidades e saúde e deveriam ser
freqüentados pelos alunos antes do início de um curso profissionalizante e
específico, como Medicina ou Engenharia, por exemplo.

Para Almeida, o BI seria um pré-requisito para a profissionalização, permitindo
aos estudantes uma formação mais abrangente. “Os profissionais serão melhores se
tiverem conhecimentos mais amplos. Por isso, (o curso) é chamado de Bacharelado
Interdisciplinar”, explica o reitor.

A discussão da Universidade Nova também é considerada importante para a
instituição que representa as universidades públicas brasileiras, a Associação Nacional
dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes).

Em entrevista ao Unaberta, o presidente da Associação e reitor da Universidade
Federal do Mato Grosso (UFMT), Paulo Speller, classifica a proposta como uma
iniciativa interessante. Para ele, as mudanças previstas pela Universidade Nova,
como a questão do vestibular, são necessárias. Segundo Speller, o método atual de
seleção é excludente e, por isso, é preciso expandir a universidade pública para, nela,
incluir jovens e adultos.

Fonte:www.ufop.br/reforma/modulos/reforma/noticias

A sede da UFBA em Barreiras

Projeto “Universidade Nova” prevê
mudanças nas instituições federais
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB. Nº 013, de 17 de janeiro de 2008.

Concede Licença Simplificada válida por 02
(dois) anos, a Ricardo Ferrigno Teixeira e
Outros

O Prefeito Municipal de Barreiras – BA, no exercício da
competência que lhe foi delegada pelo Convênio nº 038/01 firmado
entre o Centro de Recursos Ambientais – CRA e a Prefeitura
Municipal de Barreiras e Art. 208 seus parágrafos e incisos, do
Decreto nº 7.967 de 05/06/01 e, tendo em vista o que do processo
SEMATUR nº 2006-0032/TEC/LS-0022, com Pareceres Técnico
e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE:

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada, válida por 02 (dois)
anos, a Ricardo Ferrigno Teixeira e Outros, inscrito no CPF
sob nº. 130.225.228-35, sócio-proprietário da Fazenda Campo
Aberto – Gleba 04, coordenadas geográficas X: 23L 390.340 Y:
8.696.517, localizada na Estrada do Café/Linha Dal Bó, Km 40,
zona rural, neste município de Barreiras - BA, para localização,
implantação e operação de Agricultura de Sequeiro em área de
579,35 ha (quinhentos e setenta e nove hectares e trinta e cinco
ares), com cultura de ciclo curto (feijão, soja, milho, algodão),
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos
Condicionantes:

I - Fornecer aos funcionários EPI’s (Equipamentos de Proteção
Individual), conforme orientação de um profissional em segurança
do trabalho, sendo obrigatório o seu uso;

II - Implantar programa de fiscalização da Área de Reserva
Legal do referido projeto, através da fixação de placas informativas,
interrupção de todos os acessos internos para terceiros e proibição
da caça;

III - Enviar a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo –
SEMATUR, semestralmente, a relação de todas as aquisições de
defensivos agrícolas, através de receituário agronômico;

IV - Excluir as gestantes das equipes de aplicação de
agrotóxicos;

V - Utilizar o método de tríplice lavagem e preparação de
embalagens vazias de defensivos agrícolas, para devolução das
mesmas as lojas comerciais onde foram adquiridos, conforme
estabelece a Lei Nº 6456 de 25/01/93 e Decreto Nº 6033 de 08/
12/93, ou a central de recebimento de embalagens vazias tríplice
lavadas licenciada;

VI - Elaborar no prazo de 90 (noventa) dias, um programa de
monitoramento da fertilidade, acidez e salinidade do solo, através
de amostragens e exames laboratoriais, efetuando as necessárias
correções;

VII – Apresentar a esta SEMATUR, dentro do prazo de 60
(sessenta) dias, Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional e Segurança para todos os empregados, inclusive
Laudo de Vistoria da DRT – Delegacia Regional do Trabalho;

VIII - Deverá dispor de extintores de incêndio localizados na
área de abastecimento de combustível, cantina e galpões;

IX - Encaminhar para reciclagem ou disposição final, em
instalação com Licença Ambiental e devidamente registrada na
ANP – Agência Nacional de Petróleo, todo óleo lubrificante usado
proveniente das trocas das máquinas, conforme estabelece
Resolução CONAMA Nº 09/93;

X – Deverá efetuar obra de ampliação do lavador, dotando-a
de muretas de contenção, canaletas de drenagem e sistema SAO
– Separação Água/Óleo;

XI – Deverá apresentar a esta SEMATUR, dentro do prazo de

90 (noventa) dias, regularização do poço artesiano junto a SRH –
Superintendência de Recursos Hídricos;

XII – Deverá cumprir todas as condicionantes, restrições e
medidas de controle ambiental constante da Anuência Prévia nº
122/06 de 05 de outubro de 2006, autorizada pela Secretaria
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH,
gestora da APA Bacia do Rio de Janeiro;

XIII - Deverá sanar vazamento observado na bomba de
abastecimento de combustível óleo diesel;

XIV - Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa
ao cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à
fiscalização dos órgãos ambientais;

XV – Requerer nova licença a SEMATUR - Secretaria de Meio
Ambiente e Turismo para qualquer alteração que venha ocorrer
na operação do empreendimento ou por ocasião do vencimento
desta licença.

Art. 2.º - Esta Licença refere-se a análise de viabilidade
ambiental de competência da Secretaria de Meio Ambiente e
Turismo - SEMATUR, cabendo ao interessado obter a Anuência
e/ou Autorização das outras instâncias no Âmbito Federal, Estadual
ou Municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus
efeitos legais.

Art. 3º - Estabelece que esta Licença, bem como cópias dos
documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes acima
citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da SEMATUR
e aos demais órgãos do Sistema Estadual de Administração dos
Recursos Ambientais – SEARA.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB. Nº 013, de 17 de janeiro de 2008.

Concede Licença Simplificada válida por 02 (dois)
anos, a Ricardo Ferrigno Teixeira e Outros

O Prefeito Municipal de Barreiras – BA, no exercício da
competência que lhe foi delegada pelo Convênio nº 038/01 firmado
entre o Centro de Recursos Ambientais – CRA e a Prefeitura
Municipal de Barreiras e Art. 208 seus parágrafos e incisos, do
Decreto nº 7.967 de 05/06/01 e, tendo em vista o que do processo
SEMATUR nº 2006-0032/TEC/LS-0022, com Pareceres Técnico
e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE:

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada, válida por 02 (dois)
anos, a Ricardo Ferrigno Teixeira e Outros, inscrito no CPF
sob nº. 130.225.228-35, sócio-proprietário da Fazenda Campo
Aberto – Gleba 04, coordenadas geográficas X: 23L 390.340 Y:
8.696.517, localizada na Estrada do Café/Linha Dal Bó, Km 40,
zona rural, neste município de Barreiras - BA, para localização,
implantação e operação de Agricultura de Sequeiro em área de
579,35 ha (quinhentos e setenta e nove hectares e trinta e cinco
ares), com cultura de ciclo curto (feijão, soja, milho, algodão),
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos
condicionantes.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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PORTARIA GAB. Nº 014, de 17 de janeiro de 2008.

Concede Licença Simplificada válida por 02
(dois) anos, a Ricardo Ferrigno Teixeira e
Outros

O Prefeito Municipal de Barreiras – BA, no exercício da
competência que lhe foi delegada pelo Convênio nº 038/01 firmado
entre o Centro de Recursos Ambientais – CRA e a Prefeitura
Municipal de Barreiras e Art. 208 seus parágrafos e incisos, do
Decreto nº 7.967 de 05/06/01 e, tendo em vista o que do processo
SEMATUR nº 2006-0033/TEC/LS-0023, com Pareceres
Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE:

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada, válida por 02 (dois)
anos, a Ricardo Ferrigno Teixeira e Outros, inscrito no CPF
sob nº. 130.225.228-35, sócio-proprietário da Fazenda Campo Aberto
– Gleba 05, coordenadas geográficas X: 23L 389.323 Y: 8.700.081,
localizada na Estrada do Café/Linha Dal Bó, Km 40, zona rural,
neste município de Barreiras - BA, para localização, implantação e
operação de Agricultura de Sequeiro em área de 356,00 ha (trezentos
e cinquenta e seis hectares), com cultura de ciclo curto (feijão, soja,
milho, algodão), mediante o cumprimento da legislação vigente
e dos Condicionantes:

I - Fornecer aos funcionários EPI’s (Equipamentos de Proteção
Individual), conforme orientação de um profissional em segurança
do trabalho, sendo obrigatório o seu uso;

II - Implantar programa de fiscalização da Área de Reserva
Legal do referido projeto, através da fixação de placas informativas,
interrupção de todos os acessos internos para terceiros e proibição
da caça;

III - Enviar a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo –
SEMATUR, semestralmente, a relação de todas as aquisições de
defensivos agrícolas, através de receituário agronômico;

IV - Excluir as gestantes das equipes de aplicação de agrotóxicos;
V - Utilizar o método de tríplice lavagem e preparação de

embalagens vazias de defensivos agrícolas, para devolução das
mesmas as lojas comerciais onde foram adquiridos, conforme
estabelece a Lei Nº 6456 de 25/01/93 e Decreto Nº 6033 de 08/12/
93, ou a central de recebimento de embalagens vazias tríplice lavadas
licenciada;

VI - Elaborar no prazo de 90 (noventa) dias, um programa de
monitoramento da fertilidade, acidez e salinidade do solo, através
de amostragens e exames laboratoriais, efetuando as necessárias
correções;

VII – Apresentar a esta SEMATUR, dentro do prazo de 60
(sessenta) dias, Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional e Segurança para todos os empregados, inclusive Laudo
de Vistoria da DRT – Delegacia Regional do Trabalho;

VIII - Deverá dispor de extintores de incêndio localizados na
área de abastecimento de combustível, cantina e galpões;

IX - Encaminhar para reciclagem ou disposição final, em
instalação com Licença Ambiental e devidamente registrada na ANP
– Agência Nacional de Petróleo, todo óleo lubrificante usado
proveniente das trocas das máquinas, conforme estabelece
Resolução CONAMA Nº 09/93;

X – Deverá efetuar obra de ampliação do lavador, dotando-a de
muretas de contenção, canaletas de drenagem e sistema SAO –
Separação Água/Óleo;

XI – Deverá apresentar a esta SEMATUR, dentro do prazo de
90 (noventa) dias, regularização do poço artesiano junto a SRH –
Superintendência de Recursos Hídricos;

XII – Deverá cumprir todas as condicionantes, restrições e
medidas de controle ambiental constante da Anuência Prévia nº
123/06 de 05 de outubro de 2006, autorizada pela Secretaria Estadual
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH, gestora da
APA Bacia do Rio de Janeiro;

XIII - Deverá sanar vazamento observado na bomba de
abastecimento de combustível óleo diesel;

XIV - Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa
ao cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à
fiscalização dos órgãos ambientais;

XV – Requerer nova licença a SEMATUR - Secretaria de Meio
Ambiente e Turismo para qualquer alteração que venha ocorrer na
operação do empreendimento ou por ocasião do vencimento desta
licença.

Art. 2º - Esta Licença refere-se a análise de viabilidade
ambiental de competência da Secretaria de Meio Ambiente e
Turismo - SEMATUR, cabendo ao interessado obter a Anuência e/
ou Autorização das outras instâncias no Âmbito Federal, Estadual
ou Municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos
legais.

Art. 3º - Estabelece que esta Licença, bem como cópias dos
documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes acima
citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da SEMATUR e
aos demais órgãos do Sistema Estadual de Administração dos
Recursos Ambientais – SEARA.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB. Nº 014, de 17 de janeiro de 2008.

Concede Licença Simplificada válida por 02
(dois) anos, a Ricardo Ferrigno Teixeira e
Outros

O Prefeito Municipal de Barreiras – BA, no exercício da
competência que lhe foi delegada pelo Convênio nº 038/01 firmado
entre o Centro de Recursos Ambientais – CRA e a Prefeitura
Municipal de Barreiras e Art. 208 seus parágrafos e incisos, do
Decreto nº 7.967 de 05/06/01 e, tendo em vista o que do processo
SEMATUR nº 2006-0033/TEC/LS-0023, com Pareceres
Técnico e Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE:

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada, válida por 02 (dois)
anos, a Ricardo Ferrigno Teixeira e Outros, inscrito no CPF
sob nº. 130.225.228-35, sócio-proprietário da Fazenda Campo Aberto
– Gleba 05, coordenadas geográficas X: 23L 389.323 Y: 8.700.081,
localizada na Estrada do Café/Linha Dal Bó, Km 40, zona rural,
neste município de Barreiras - BA, para localização, implantação e
operação de Agricultura de Sequeiro em área de 356,00 ha (trezentos
e cinquenta e seis hectares), com cultura de ciclo curto (feijão, soja,
milho, algodão), mediante o cumprimento da legislação vigente e
dos condicionantes.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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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

Tiago Cabral - DRT 5959 - BA
Chefe de Setor

Cássia Marques
Revisora

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

Site: www.barreiras.ba.gov.br

NOTÍCIAS DO ESPORTE

FOTO WASHINGTON LUIZ

Na sexta, 08, foi realizada uma reu-
nião no Departamento de Esportes da pre-
feitura, com os presidentes das 24 equi-
pes que irão participar do Campeonato
Barreirense de Futebol. O objetivo do
encontro foi discutir a regularização de
documentos.

“Serão 14 equipes na primeira divisão e
10 disputando a segunda. Todos os jogos
serão no Estádio Geraldão. Esperamos que
os torcedores compareçam em massa”, dis-

Começa em março o Campeonato Barreirense de Futebol

CONVITE
O Excelentíssimo Prefeito de Barreiras, Dr. Saulo Pedrosa, convida

vossa senhoria e familiares para comparecer à Audiência Pública do nosso
Município, que tem por objetivo demonstrar e avaliar o cumprimento das
metas fiscais do 3º quadrimestre de 2007, da Prefeitura Municipal de
Barreiras à toda população barreirense.

A solenidade será realizada no dia 27 de fevereiro de 2008, às 19:30
horas, no Plenário da Câmara Municipal de Barreiras.

História do Futebol no Brasil
Nascido no bairro paulistano do Brás,

Charles Miller viajou para a Inglaterra aos nove
anos de idade para estudar. Lá tomou contato
com o futebol e, ao retornar ao Brasil em 1894,
trouxe na bagagem a primeira bola de futebol
e um conjunto de regras. Podemos conside-
rar Charles Miller como sendo o precursor
do futebol no Brasil.

O primeiro jogo de futebol no Brasil foi re-
alizado em 15 de abril de 1895 entre funcioná-
rios de empresas inglesas que atuavam em São
Paulo. Os funcionários também eram de ori-
gem inglesa. Este jogo foi entre FUNCIONÁ-
RIOS DA COMPANHIA DE GÁS X CIA. FER-
ROVIÁRIA SÃO PAULO RAILWAY.

O primeiro time a se formar no Brasil foi
o SÃO PAULO ATHLETIC, fundado em 13
de maio de 1888. No início, o futebol era pra-
ticado apenas por pessoas da elite, sendo ve-
dada a participação de negros em times de
futebol.

Em 1950, a Copa do Mundo foi realizada
no Brasil, sendo que a seleção brasileira per-
deu o título em pleno Maracanã para a sele-
ção Uruguaia (Uruguai 2 x 1 Brasil). Em 2014,
a Copa do Mundo de Futebol será realizada
novamente no Brasil.

Fonte: www.suapesquisa.com/futebol

A partir de hoje, 13, a Escola Municipal
de Informática oferecerá 340 vagas para
cursos básicos de informática.  Poderão
fazer os cursos estudantes a partir de 12
anos de idade.

A Escola de Informática possui um la-
boratório com 10 computadores. Os encon-
tros acontecerão duas vezes na semana,
com duração de uma hora e meia. No cur-
so básico de informática serão repassadas
noções dos programas Windows, Word,
Excel e Power Point.

Escola de Informática oferece novas vagas
 “A nossa expectativa é muito boa”,

diz a diretora da Escola de Informática
Izabela Costa, com relação ao reinício
das aulas. “Os alunos estão empolgados
e ligam direto pra saber a data de início
das atividades. Todos com um interesse
muito grande nessa capacitação eminfor-
mática”.

A Escola Municipal de Informática fun-
ciona na Praça Amphilóphio Lopes, no Cen-
tro Histórico. Para qualquer informação, o
telefone é 3613- 9794.

se o presidente da Liga Barreirense de Fu-
tebol Manoelito Oliveira.

Para o coordenador de esportes Salva-
dor Módica, apoiar o Campeonato Barrei-
rense significa, também, valorizar a desco-
berta de novos talentos; “o prefeito Saulo
Pedrosa sabe o quanto é importante valori-
zar o esporte amador. Temos excelentes atle-
tas que irão disputar esse campeonato, com
certeza grandes craques serão revelados du-
rante o torneio”.

Os jogos de futebol serão disputados no Geraldão


