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Desde a manhã de ontem, 25, a Junta do
Serviço Militar de Barreiras está funcionan-
do em novo endereço. Os atendimentos fo-
ram transferidos do Estádio Municipal Ge-
raldão para a Casa dos Conselhos, na Pra-
ça Duque de Caxias, centro da cidade.

De acordo com o presidente da Junta Mili-
tar, prefeito Saulo Pedrosa, a transferência de
prédio “foi necessária para otimizar a qualida-
de dos atendimentos prestados ao público e
também para melhorar o ambiente de trabalho
dos servidores municipais que lá atuam”.

Segundo Pedrosa, o local onde a Junta
foi instalada é ‘provisório’. Um prédio per-
tencente a Prefeitura está recebendo uma
série de melhorias e reformas para que possa
abrigar definitivamente o departamento.

Até que fique pronto, os jovens que pre-

Junta do Serviço Militar tem novo endereço
tendem fazer o alistamento, devem procu-
rar a Casa dos Conselhos, onde a Junta do
Serviço Militar está funcionando no horário
das 8h às 12h e das 14h às 18h. O fone
para contato é 3613-9748.

Alistamento – Em Barreiras, todos os
anos, uma média de 2.500 a 3.000 jovens
procuram a Junta Militar no período em que
completam 18 anos de idade. Destes, 300 a
400 são selecionados para servir o Exército
Brasileiro. O alistamento é obrigatório e para
se inscrever o interessado deve procurar a
Junta Militar levando certidão de nascimento/
casamento (original) ou identidade e uma
foto 3X4. Após passar por uma comissão
de seleção, os escolhidos são convocados
para a prestação do serviço militar inicial
no ano seguinte à inscrição.

O Excelentíssimo prefeito de
Barreiras Dr. Saulo Pedrosa, con-
vida Vossa Senhoria e familiares
para comparecerem à Audiência
Pública do nosso Município, que
tem por objetivo demonstrar e ava-
liar o cumprimento das metas fis-
cais do 3º quadrimestre de 2007, da
Prefeitura Municipal de Barreiras a
toda população barreirense.

A solenidade será realizada no
dia 27 de fevereiro de 2008, às
19h30, no Plenário da Câmara Mu-
nicipal de Barreiras.

CONVITE

Os atendimentos foram transferidos do Estádio Municipal Geraldão para a Casa dos Conselhos
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PORTARIA GAB.  Nº 37, de 21 de fevereiro de 2008.

Exonera Diretora C, do Centro Educacional
Sagrado Coração de Jesus

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei c/
c o Art. 25 da Lei Municipal 0619/2003, resolve:

Art. 1º- Exonera do Cargo em Comissão símbolo CC6, de
Diretora C, do Centro Educacional Sagrado Coração de Jesus,
a Pedagoga Patrícia Teixeira Costa, lotada na Secretaria de
Educação.

Art. 2º- A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
e destitui eventual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 39, de 21 de fevereiro de 2008.

Exonera Diretora A, da Escola Municipal
Antônio Machado

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei c/
c o Art. 25 da Lei Municipal 0619/2003 combinada com a Lei 675/
2005, resolve:

Art. 1º Exonerar  do  Cargo  em  Comissão  símbolo  CC2,  de
Diretora A, da Escola Municipal de Antônio Machado – Zona Rural,
a Srª. Arlinda Azevedo de Souza, lotada na Secretaria de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma prevista
nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e
deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e na
Câmara Municipal.

Art. 3ºEsta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e

destitui eventual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 42, de 21 de fevereiro de 2008.

Exonera  Diretora B, da Escola Municipal
João Crisóstomo Figueiredo

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei c/
c o Art. 25 da Lei Municipal 0619/2003, resolve:

Art. 1º- Exonerar  do  Cargo  em  Comissão  símbolo  CC3,  de
Diretora B, da Escola Municipal João Crisóstomo Figueiredo, a Srª
Hildemária Rodrigues da Silva, lotada na Secretaria de
Educação.

Art. 2º- A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
e destitui eventual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 38, de 21 de fevereiro de 2008.

Nomeia Diretora C, do Centro Educacio-
nal Sagrado Coração de Jesus

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 25 da Lei Municipal 0619/2003, resolve:

Art. 1º- Nomear, para provimento do Cargo em Comissão sím-
bolo CC6, de Diretora C, do Centro Educacional Sagrado Coração
de Jesus, a Srª Verônica Saenger Potter, lotada na Secretaria de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Art. 2º- A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
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ras/BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitu-
ra e na Câmara Municipal.

Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
e destitui eventual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo primeiro dia do mês de Fevereiro de 2008, frente
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo
Pedrosa de Almeida, toma posse no Cargo em Comissão de Dire-
tora C, do Centro Educacional Sagrado Coração de Jesus, símbolo
CC6, a Srª. Verônica Saenger Potter, CPF 974.498.140-72, RG
062.395.934-3 MDEB, filha de João Batista Jorge de Oliveira Sa-
enger e Mercedes Brendaly Neves Saenger, oportunidade em que
foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das res-
ponsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o compro-
misso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da
administração pública, bem como  obedecendo  as normas existen-
tes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes competentes, sen-
do  declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal.
A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e
Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acumula-
ção de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai
assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela
empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 21 de fevereiro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Verônica Saenger Potter
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 40, de 21 de Fevereiro de 2008.

Nomeia Diretora A, da Escola Municipal
Antônio Machado

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma
Lei c/c o Art. 25 da Lei Municipal 0619/2003 combinada com a Lei
675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear,  para  provimento  do  Cargo  em  Comissão
símbolo  CC2,  de Diretora A, da Escola Municipal de Antônio
Machado – Zona Rural, a Srª. Antonia Albaneide de Souza San-
tos, lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma pre-
vista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/

BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
na Câmara Municipal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
e destitui eventual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo primeiro dia do mês de Fevereiro de 2008, frente
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedro-
sa de Almeida, toma posse no Cargo em Comissão de Diretora A,
da Escola Municipal Antônio Machado – Zona Rural, símbolo CC2,
a Srª. Antonia Albaneide de Souza Santos, CPF 007.896.145-
96, RG 08.474.446-43 SSP/BA, filha de Apolônio Albaneide de Sousa
dos Santos e Maria Zeneide Ferreira de Sousa, oportunidade em
que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das
responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o com-
promisso de bem exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores
da administração pública, bem como  obedecendo  as normas exis-
tentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes competentes,
sendo  declarada EMPOSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Munici-
pal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens
e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acumu-
lação de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que
vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida,
pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 21 de fevereiro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Antonia Albaneide de Souza Santos
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 43, de 21 de fevereiro de 2008.

Diretora B, da Escola Municipal João
Crisóstomo Figueiredo

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mesma Lei c/
c o Art. 25 da Lei Municipal 0619/2003, resolve:

Art. 1º - Nomear,  para  provimento  do  Cargo  em  Comissão
símbolo  CC3,  de Diretora B, da Escola Municipal João Crisóstomo
Figueiredo, a Srª Juliana Maia Santos, lotada na Secretaria de
Educação.

Art. 2º- A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/
BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitura e
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na Câmara Municipal.

Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
e destitui eventual nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo primeiro dia do mês de Fevereiro de 2008, frente
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo
Pedrosa de Almeida, toma posse no Cargo em Comissão de
Diretora B, da Escola Municipal João Crisostómo Figueiredo, símbolo
CC3, a Srª Juliana Maia Santos, CPF 007.080.185-13, RG
08.980.188-11 SSP/BA, filha de Juarez de Queiroz Santos e Ana
Maria Santos, oportunidade em que foi cientificada das suas
atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao
referido cargo, assumindo o compromisso de bem exerce-lo,
atendendo aos princípios norteadores da administração pública, bem
como  obedecendo  as normas existentes e as que vierem  a ser
criadas pelos poderes competentes, sendo  declarada EMPOSSADA
pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apresenta, em
anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de
Impedimentos Legais ou Acumulação de Cargos. E para constar,
foi lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal,
Saulo Pedrosa de Almeida, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 21 de Fevereiro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Juliana Maia Santos
Empossada

DECRETO  Nº 012, de 25 de fevereiro de 2008.

DECLARA A EXTINÇÃO DA CONCES-
SÃO PÚBLICA DOS SERVIÇOS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGO-
TAMENTO SANITÁRIO, POR ADVEN-
TO DO TERMO DO CONTRATO N. 032
DE 08 DE FEVEREIRO DE 1972, FIR-
MADO ENTRE O MUNICÍPIO DE
BARREIRAS E A EMPRESA BAIANA
DE ÁGUA E SANEAMENTO S.A – EM-
BASA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribui-
ções que lhe confere os Artigos 70 e 71 da Lei Orgânica do
Município de Barreiras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e
seus incisos da mesma Lei, e,

Considerando o disposto no artigo 175 da Constituição da
República Federativa do Brasil;

Considerando o disposto no inciso V do artigo 30 da Cons-
tituição da República Federativa do Brasil;

Considerando que o Contrato de Concessão n. 032 foi fir-
mado em 08 de fevereiro de 1972, pelo prazo improrrogável de
20 anos, tendo ocorrido o advento do termo contratual na data
de 08 de fevereiro de 1992;

Considerando que ocorrendo o advento do termo contratu-
al, declarar-se-á extinta a concessão pública na forma prevista no
artigo 35, inciso I da Lei n. 8.987/95;

Considerando que conforme previsto no § 2o do artigo 35 da
Lei 8.987/95, uma vez extinta a concessão haverá a imediata as-
sunção do serviço público pelo Poder Concedente;

Considerando que em conformidade com o prescrito no § 3o

do artigo 35 da Lei 8.987/95, a assunção do serviço autoriza a
ocupação das instalações e a utilização, pelo Poder Concedente,
de todos os bens reversíveis;

Considerando a existência de autarquia municipal, criada atra-
vés da Lei n. 727/2006, com o escopo de administrar a presta-
ção dos serviços públicos municipais de saneamento básico;

Considerando o entendimento do Superior Tribunal de Jus-
tiça de que uma vez ocorrendo o advento do termo contratual,
o Poder Concedente tem a obrigação e o direito de assumir
diretamente e imediatamente a prestação dos serviços públi-
cos concedidos;

Considerando que as eventuais indenizações por ventura exis-
tentes devem ser apuradas e reclamadas através de procedimen-
to próprio sem interferência na imediata assunção pelo Poder
Concedente da prestação dos serviços públicos de abastecimen-
to de água e esgotamento sanitário;

DECRETA

Art. 1o – Fica declarada extinta por advento do termo contra-
tual nos termos do artigo 35, inciso I da Lei n. 8.987/95, a con-
cessão pública para execução e exploração de serviços públicos
de abastecimento de água e esgotamento sanitário, celebrado atra-
vés do Contrato n. 032, firmado em 08 de fevereiro de 1972
entre o Município de Barreiras e a Empresa Baiana de Águas e
Saneamento S.A – EMBASA;

Art. 2o – Determino a imediata assunção pelo Poder Conce-
dente aos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgo-
tamento Sanitário de Barreiras/BA, devendo para tanto imitir-se
imediatamente na posse dos bens necessários a continuidade dos
serviços, tais como: bens imóveis,  móveis, equipamentos, utensí-
lios, além de todos os demais bens reversíveis utilizados na pres-
tação dos serviços públicos referidos, constantes do Levanta-
mento e Avaliação Patrimonial dos Ativos do Sistema de Água e
Avaliação Econômico – Financeira da Concessão realizada pela
Fundação Getúlio Vargas;
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EXTRATO DO CONTRATO LOCAÇÃO NÃO RESI-
DENCIAL
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 112/2007

LOCATÁRIO: O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, pessoa
jurídica de direito público, inscrita junto ao CNPJ/MF Nº. 13.654.405/
0001-95, tendo sua Prefeitura situada à Avenida Clériston Andrade,
Nº. 729, Centro, neste município, aqui representado por seu Prefei-
to Municipal, Sr. SAULO PEDROSA DE ALMEIDA

LOCADOR: DIOCESE DE BARREIRAS, pessoa jurídica

de direito privado, com sede em Barreiras, CNPJ nº. 14.760.136/
0001-04, situada a Rua 26 de Maio, 427 – Centro- Barreiras/BA,
neste ato representado por Dom Ricardo Weberberger, Bispo Dio-
cesano de Barreiras

OBJETO:

O LOCADOR dá em locação ao LOCATÁRIO o imóvel de
sua propriedade, localizado à Rua Santa Rafaela, s/nº (travessa da
Rua Buenos Aires), Bairro Vila Rica, Barreiras-Ba, possuindo uma
área construída de 367,59m², sendo 07 salas, 01 secretaria, 03 ba-
nheiros, pátio, refeitório. O imóvel ora locado, destina-se ao funcio-
namento da Escola Municipal Santa Rafaela Maria.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta
dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

Órgão: 02.08 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer.

Atividade: 12.361.016.2.077 – Gestão das Ativ. do Ensino Fun-
damental - FUNDEF 40%.

Elemento: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pes-
soa Jurídica.

PREÇO:

O LOCATÁRIO a título de aluguel mensal pagará ao LOCA-
DOR, o valor de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais) por mês,
perfazendo o valor total do contrato de R$ 19.200,00 (dezenove mil
e duzentos reais).

DO PRAZO:

O prazo de locação tem inicio a partir de 1º de janeiro 2008 e
término em 31 de dezembro de 2008.

FORO:

As partes elegem o Foro da Comarca de Barreiras – Bahia,
que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Con-
trato.

Barreiras, 20 de dezembro de 2007

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

DIOCESE DE BARREIRAS
P.p. Dom Ricardo Weberberger

TESTEMUNHAS:

________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

_______________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764.34

REPUBLICAÇÃO

Parágrafo único: Determino à Autarquia Municipal Sanea-
mento Básico do Município de Barreiras - SANAB a assumir
incontinente a administração plena dos serviços públicos munici-
pais de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Bar-
reiras.

Art. 3o – Determino a imediata desocupação pela Empresa
Baiana de Água e Saneamento das instalações operacionais para
o escorreito funcionamento e continuidade da prestação dos ser-
viços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Bar-
reiras;

Art. 4o – Determino a Empresa Baiana de Água e Saneamen-
to que se abstenha da prática de ato impeditivo ao cumprimento
do presente decreto, sob pena de responsabilidade civil e penal
do agente causador, além de responder por perdas e danos.

Parágrafo único: Em caso de obstrução do cumprimento
deste decreto, ficam os agentes municipais incumbidos da execu-
ção deste, autorizados a requisitar auxílio policial para salvaguar-
dar a integridade física dos mesmos, e patrimonial dos bens agre-
gados a prestação dos serviços;

Art. 5o – Determino que a Empresa Baiana de Água e Esgoto,
a partir da publicação deste Decreto se abstenha de proceder à
leitura, emissão e cobrança de fatura de água e esgoto, sob pena
de locupletamento ilícito, bem como que se abstenha de firmar ou
prorrogar qualquer contrato relacionado a prestação dos servi-
ços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário
de Barreiras.

Art. 6o - Determino que a Empresa Baiana de Água e Esgoto,
disponibilize imediatamente ao Poder Concedente, o cadastro
técnico; cadastro comercial; backup de todo o banco de dados
do sistema comercial; manual e códigos do sistema de telemetria
e telecomando das instalações de produção e distribuição; con-
tratos com terceiros em andamento; transferências da titularidade
das linhas telefônicas e ligações de energia;

Art. 7o – Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

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 Prefeitura de Barreiras, em parce-
ria com a TV Oeste, realizou nessa sex-
ta,22, na BR 242, o projeto “Estação
Saúde”, que tem o objetivo de incentivar
a população a praticar esporte, através
de aulas com professores de educação
física.

“Somos parceiros desse projeto desen-
volvido pela TV Oeste, acreditamos que,
por meio do incentivo à prática de espor-
tes, muitas doenças podem ser preveni-
das, além de despertar em nossos jovens
um maior interesse por hábitos de vida
saudáveis. Parabenizo também a equipe
da Secretaria de Saúde e a Guarda Mu-
nicipal, que, em conjunto com a TV, pro-
porcionaram uma maior segurança e bem
estar à população”, comentou o prefeito
Saulo Pedrosa.

Na sexta, se apresentaram na aveni-
da os professores das seguintes acade-
mias: Katão (fisiculturismo), Grupo de
Capoeira Esquiva, Falcão Negro (Boxe),
Fitness ( Ginástica e Dança)  e academia
Leal Jiu-Jistsu.

De acordo com a coordenadora de ma-
rketing daTV, Liza Souza “O público com-
pareceu em massa no projeto. Mais de duas
mil pessoas estiveram presentes na aveni-
da. Considero que o nosso objetivo de des-
pertar o interesse da população, por ativi-
dades físicas, foi atingido”.

Projeto “Estação Saúde” é sucesso na avenida

Nessa sexta, 29, estarão no palco do
“Estação Saúde”, os professores das aca-
demias: Impacto de Karatê, Falcão Negro
(aeroboxe), Grupo de Capoeira Mestre Zé

Dicas do “Estação Saúde” para começar a malhar

1 - A atividade física tem que ser um hábito, como escovar os dentes;
2 - Ginástica é fundamental para uma vida saudável, em busca do bem-estar físico,

emocional, intelectual, social e espiritual;
3 - Boa forma não quer dizer apenas um corpo bonito. Mas, sim, um corpo com

saúde, disposição, postura e equilíbrio;
4 - Acreditar em você mesmo é o primeiro passo para uma nova vida, conciliando

uma atividade física prazerosa, exercícios aeróbicos (como esteira e bicicleta) e uma
alimentação saudável.

Fonte: www.bemstar.ig.com.br

Maria, Summer (ginástica), Korpus (ginás-
tica) e academia Nutriesporte, além de uma
apresentação de capoeira do alunos do
CEMACA.

Muita gente acompanhou os professores de ginásticas durante a malhação

A aula de boxe chamou a atenção, principalmente dos jovens


