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FOTO WASHINGTON LUIZ

Na manhã de ontem, 12, o prefeito Sau-
lo Pedrosa esteve reunido com o coman-
dante do 10º Batalhão de Polícia Militar,
Coronel José Batista Reis e o Coronel
José Roberto Ribeiro Brandão responsá-
veis pelo Comando de Policiamento da
Região Oeste.

O objetivo do encontro foi a apresenta-
ção do projeto pioneiro de segurança públi-
ca elaborado pelo 10º Batalhão de Polícia
Militar, que será encaminhado para análise
ao comando da PM em Salvador.

“Através de pesquisas, levantamos da-
dos referentes aos índices de violência na
cidade e as medidas de prevenção mais efi-
cientes. Para isso, mapeamos Barreiras e
distribuímos os nossos pelotões em setores.
Vamos apresentar essa tese no curso de
Especialização em Segurança Pública –
CESP em Salvador, caso o projeto seja
aprovado, esperamos que sirva de modelo
para todo estado”, disse o Capitão Ernest
Cesar Beck.

De acordo com o comandante do 10º
BPM José Batista Reis, é de grande im-
portância que a população seja parceira da
Polícia Militar para a redução dos índices
de violência na cidade.

“A colaboração da família é fundamen-
tal para a redução da violência e do consu-
mo de drogas, os pais devem estar atentos

Projeto inédito de segurança pública é
elaborado pelo 10º BPM

às companhias dos seus filhos. A Polícia
Militar é parceira da comunidade, desen-
volvedo alguns projetos nas escolas, porém
a vigilância da família sobre a conduta dos
jovens é de extrema importância no com-
bate à violência. A PM só deveria atuar nos
casos de extrema necessidade”.

Dentre as ações propostas no projeto

está: a implantação de módulos em pontos
estratégicos da cidade, onde há maior densi-
dade populacional, utilização de cavalaria e
cães para a detecção de drogas em veícu-
los, palestras educativas nas escolas através
do Programa de Erradicação de Drogas nas
Escolas e a implantação do Grupo Tático
Rural – GTR, que terá a função de prestar
atendimento aos povoados da cidade.

Um fato destacado pelo comandante
Brandão é sobre a importância da regiona-
lização dos concursos da polícia militar: “por
meio do processo de regionalização pode-
remos valorizar as pessoas que vivem em
Barreiras e nas cidades próximas. É comum
o êxodo de muitos soldados que solicitam a
volta para a sua região de origem. Somente
através da regionalização do concurso é que
poderemos manter a maior parte dos novos
soldados no oeste”.

“Enquanto prefeito e cidadão percebo a
grande importância desse projeto e estamos
abertos a colaborar com essa iniciativa. É
notável a evolução do comando da PM nos
últimos anos e isso está possibilitando uma
grande parceria com a Prefeitura de Barrei-
ras”, ressaltou o prefeito Saulo Pedrosa.

O prefeiro esteve
reunido com os
Comandantes do
10º BPM e
regional

O mapeamento feito pela PM foi apresentado durante reunião
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GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
CNPJ 13.654.405/0001-95

EXTRATO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2008

O MUNICÍPIO DE BARREIRAS fará concorrência em referência,
dia 14/03/2008, às 09:00 h, em sua sede, visando permitir
concessão da cantina do Colégio Padre Vieira. Edital disponível
até 11/03/2008, valor R$ 50,00, Av. Clériston Andrade, 729.Centro,

12/02/2008

ADENES OLIVEIRA SOUZA
Presidente CPL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PORTARIA GAB. Nº 015, 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 Ambien-
tais – 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 2006-0034/TEC/LS-0024, com Pareceres Técnico e Jurídico favo-
ráveis ao pleiteado, RESOLVE:

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada, válida por 02 (dois) anos, a Ricar-
do Ferrigno Teixeira e Outros, inscrito no CPF sob nº. 130.225.228-35, sócio-
proprietário da Fazenda Campo Aberto – Gleba 03, 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 Irrigada em área de 484,00 ha (quatrocentos e oitenta e
quatro hectares), pelo método de pivô central, 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 obrigató-
rio 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 à Secretaria de Meio Ambiente e Turismo – SEMATUR, semes-
tralmente, 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 licen-
ciada;

VI - Elaborar no prazo de 90 (noventa) dias, um programa de monitoramento
da fertilidade, acidez e salinidade do solo, através de amostragens e exames labora-
toriais, 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 Traba-
lho;

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

IX - Encaminhar para reciclagem ou disposição final, em instalação com Licen-
ça Ambiental e devidamente registrada na ANP – Agência Nacional de Petróleo,
todo óleo lubrificante usado proveniente das trocas das máquinas, conforme esta-
belece 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 124/06 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 empreendimen-
to ou por ocasião do vencimento desta licença.

Art. 2.º - Esta Licença refere-se a análise de viabilidade ambiental de competên-
cia da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo - SEMATUR, cabendo ao interes-
sado 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 rela-
tivos ao cumprimento dos condicionantes acima citados, sejam mantidos disponí-
veis 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 015, 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 Ambien-
tais – 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 2006-0034/TEC/LS-0024, com Pareceres Técnico e Jurídico favo-
ráveis ao pleiteado, RESOLVE:

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada, válida por 02 (dois) anos, a Ricar-
do Ferrigno Teixeira e Outros, inscrito no CPF sob nº. 130.225.228-35, sócio-
proprietário da Fazenda Campo Aberto – Gleba 03, 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 Irrigada em área de 484,00 ha (quatrocentos e oitenta e
quatro hectares), pelo método de pivô central, com cultura de ciclo curto (feijão,
soja, milho, algodão), mediante o cumprimento da legislação vigente e dos condici-
onantes.

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
CNPJ 13.654.405/0001-95

EXTRATO – TOMADA DE PREÇO N° 001/2008

O MUNICÍPIO DE BARREIRAS fará tomada em referência, dia
28/02/2008, às 09:00 h, em sua sede, visando contratação de empre-
sa para implantação da rede coletora e tratamento de esgoto domici-
liar. Edital disponível até 25/02/2008, valor R$ 50,00, Av. Clériston
Andrade, 729.Centro.

 12/02/2008.

ADENES OLIVEIRA SOUZA
Presidente CPL
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PORTARIA GAB. Nº 016, 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 com-
petência que lhe foi delegada pelo Convênio nº 038/01 firmado en-
tre o Centro de Recursos Ambientais – CRA e a Prefeitura Muni-
cipal 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 SEMA-
TUR nº 2006-0035/TEC/LS-0025, 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 02, coordenadas geográficas X: 23L 395.136 Y: 8.692.458,
localizada na Estrada do Café/Linha Dal Bó, Km 40, zona rural,
neste município de Barreiras - BA, para localização, implantação e
operação de Agricultura Irrigada em área de 484,00 ha (quatrocen-
tos e oitenta e quatro hectares), pelo método de pivô central, 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 informati-
vas, interrupção de todos os acessos internos para terceiros e proi-
bição da caça;

III - Enviar à Secretaria de Meio Ambiente e Turismo – SE-
MATUR, semestralmente, a relação de todas as aquisições de de-
fensivos agrícolas, através de receituário agronômico;

IV - Excluir as gestantes das equipes de aplicação de agro-
tóxicos;

V - Utilizar o método de tríplice lavagem e preparação de emba-
lagens 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 cen-
tral de recebimento de embalagens vazias tríplice lavadas licencia-
da;

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 Ocupaci-
onal 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 insta-
lação com Licença Ambiental e devidamente registrada na ANP –
Agência Nacional de Petróleo, todo óleo lubrificante usado prove-
niente 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 me-
didas de controle ambiental constante da Anuência Prévia nº 125/
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 abas-
tecimento de combustível óleo diesel;

XIV - Manter a Licença Ambiental e a documentação relativa
ao cumprimento das condicionantes, ordenados e acessíveis à fis-
calização 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 ambi-
ental de competência da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo -
SEMATUR, cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou Autori-
zação das outras instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou Muni-
cipal, quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos le-
gais.

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 Re-
cursos Ambientais – SEARA.

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

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB. Nº 016, 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 com-
petência que lhe foi delegada pelo Convênio nº 038/01 firmado en-
tre o Centro de Recursos Ambientais – CRA e a Prefeitura Muni-
cipal 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 SEMA-
TUR nº 2006-0035/TEC/LS-0025, 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 02, coordenadas geográficas X: 23L 395.136 Y: 8.692.458,
localizada na Estrada do Café/Linha Dal Bó, Km 40, zona rural,
neste município de Barreiras - BA, para localização, implantação e
operação de Agricultura Irrigada em área de 484,00 ha (quatrocen-
tos e oitenta e quatro hectares), pelo método de pivô central, com
cultura de ciclo curto (feijão, soja, milho, algodão), mediante o cum-
primento da legislação vigente e dos condicionantes.

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

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

FOTOS WASHINGTON LUIZ

A dengue clássica é transmitida pela pi-
cada do mosquito Aedes aegypti, cujos prin-
cipais sintomas são, enjôo, vômito, dor nos
olhos, dor no corpo, cansaço e, em alguns
casos, podem aparecer manchas vermelhas
na pele. A dengue hemorrágica é outra for-
ma de manifestação da doença, mais grave
do que a dengue clássica, em que ocorre
sangramento e ocasionalmente choque, le-
vando à morte. Além dos sintomas já des-
critos para a dengue clássica podem ocor-
rer os seguintes:

- sangramento pelo nariz, boca e gen-
givas;

- pontos ou manchas vermelhas na pele;
- fezes pretas;

Prefeitura faz mutirão permanente
contra a Dengue

- dores abdominais severas e contínuas;
- vômitos freqüentes com ou sem

sangue;
- sonolência e agitação;
- sede excessiva (boca seca);
- dificuldade respiratória;
- duração da fase febril de 2 a 7 dias
Para o prefeito Saulo Pedrosa, a saúde

merece tratamento especial, por isso, vem
tomando medidas enérgicas para evitar que
a doença se expanda no município.

A Secretaria de Saúde, por meio do Cen-
tro de Controle de Zoonoses, faz uma cam-
panha permanente de combate ao mosquito
da dengue. Mutirões estão sendo realiza-
dos desde o início do ano, onde os agentes
percorrem todos os bairros, recolhendo ob-
jetos que possam reter as águas das chuvas

-É escuro e rajado de branco;
- É menor que um pernilongo comum;
- Pica durante o dia;
- Desenvolve-se em água parada e limpa;
Faça a sua parte! Ajude a Prefeitura de Barreiras a combater o mosquito da dengue.
- Misture uma colher de chá de água sanitária com um litro de água e borrife nas
plantas de sua casa. A mistura não faz mal às plantas e mata o mosquito da dengue;
- Lave bem os pratos de plantas e xaxins, passando um pano ou bucha para eliminar
completamente ovos de mosquitos. Uma boa solução é trocar a água por areia molhada
nos pratinhos;
- Limpe calhas e lajes das casas;
- Lave bebedouros de aves e animais com escova ou bucha e troque a água pelo menos
uma vez por semana;
- Guarde as garrafas vazias de cabeça para baixo, em local abrigado;
- Fure latas e pneus;
- Jogue no lixo copos descartáveis, tampinhas de garrafas e tudo o que acumula água.
O lixo deve ficar o tempo todo fechado.

e servir como criadouros para o mosquito
Aedes aegypti.

“É importante que cada morador tenha
consciência do seu papel no combate ao
Aedes aegypti”, disse o sub-coordenador
da Vigilância Sanitária e Ambiental Antônio
Luiz Pedrosa.

Os agentes alertam que a população es-
teja atenta e tome cuidados como: manter a
caixa de água sempre fechada, trocar a água
dos vasos das plantas por areia e não dei-
xar juntar dentro de garrafas, potes e pneus
velhos.

“Após terminarmos os mutirões, vamos
recomeçar pelo primeiro bairro visitado, essa
ação é constante. É muito importante tam-
bém que cada cidadão também faça a sua
parte”, disse Antônio Luiz.

O mosquito da dengue possui algumas características que
podem facilitar seu reconhecimento:

O 4º BEC é um dos parceiros no combate à dengue

O combate aos focos de dengue é um dever
de todos


