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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005
FOTOS WASHINGTON LUIS

O prefeito de Barreiras Saulo Pedro-
sa, entrega hoje às 17h30, à população
do Bairro Santa Luzia, a maior creche do
município.

O Centro de Educação Infantil João
Paulo II, tem 1000 m² de área construída e
mais 500 m² para área de lazer. Neste es-
paço, vai ser possível acomodar 200 crian-
ças de 0 a 6 anos, com toda assistência a
que elas têm direito: professores, monito-
res, dentistas, pediatras, alimentação sau-
dável e assistência psicológica.

São dois berçários decorados e equipados
para dar assistência às crianças menores.

As crianças de 4 meses a 3 anos ficam
na creche durante todo o dia e fazem 3 re-
feições. As crianças maiores ficam um tur-
no e participam de aulas regulares e têm
uma série de brinquedos à disposição para
o horário do recreio.

O Bairro Santa Luzia é o mais populoso
de Barreiras e não tinha um espaço onde as
mães pudessem deixar as crianças para
poder trabalhar. Agora esta realidade mu-
dou e as mulheres da comunidade já dis-
põem de um espaço especializado, onde
seus filhos podem ficar em segurança, en-
quanto elas exercem suas profissões.

A secretária de educação Anália Miran-
da externou a felicidade de ver uma obra
tão importante ser construída. “Esta creche

Prefeito de Barreiras inaugura hoje
a Creche do Bairro Santa Luzia

vem atender boa parte da população. O
bairro está recebendo agora a atenção que
deveria ter sido dada há dez anos. Estamos
consolidando a atenção básica às crianças
e adolescentes e cumprindo a legislação no
que diz respeito a assistência a estes pe-
quenos cidadãos”.

O prefeito Saulo Pedrosa está particu-
larmente satisfeito em poder entregar mais
esta obra num ato público, “queremos que as

crianças que forem assistidas na creche, che-
guem às escolas de ensino fundamental, len-
do e escrevendo. Aos poucos estamos resol-
vendo os problemas que se acumularam em
Barreiras. Temos muitas obras para fazer na
Santa Luzia, os projetos estão prontos, de-
pendendo apenas de recursos. Esta creche
é um compromisso que assumi com as mães
deste bairro e tenho o maior prazer em en-
tregar”, finalizou o prefeito.

O Centro de Educação Infantil João Paulo II

O prefeito vistoriou todas as etapas de construção da cheche
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Estado da Bahia - Município de Barreiras

Atos Oficiais do Executivo2
Barreiras - Bahia

quinta-feira, 13 de março de 2008
ANO 3  - Nº 648

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 035, de 20 de Fevereiro de 2008.

“Dispõe sobre a criação e nomeação da Comissão
Especial de Avaliação de imóveis situado no
Loteamento Aratú, para fins de doação.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 28 e 71 da Lei Orgânica
do Município de Barreiras resolve:

Art. 1º - Cria a Comissão Especial de Avaliação, com o objetivo
de avaliar os imóveis situados na quadra 37, compreendendo os
lotes 1A, 1B, 1C, 2, 3, 4 e 5 do Loteamento Aratú, com fins de
compor processo de doação à:

· MIQUEI – Movimento de Inclusão pela Qualificação do
Especial Independente;

· FUNDASF – Fundação de Integração Cultural e Cidadania do
Além São Francisco;

·  Associação dos Moto-táxis de Barreiras
Art. 2º - Nomeia os membros da comissão criada no artigo

anterior, composta pelos servidores adiante enumerados e que deverá
funcionar sob a presidência do primeiro, são eles:

· Eider Barbosa de Pereira Cardoso;
· José Maria Albuquerque Júnior;
· Dourival Mamed Dócio Alves.
Art. 3º - A comissão terá um prazo de 20 (vinte) para apresentar

relatório conclusivo.
Art. 4º - Esta Portaria, entra em vigor, na data da sua publicação.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 374, de 25 de maio de 2005.

Nomeia  Diretora A, da Escola Municipal Major Cândido

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  CC2,  de Diretora A, da Escola Municipal Major Cândido,
a Pedagoga Maria Lucia Barbosa Gomides, 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

TERMO DE POSSE

Ao primeiro dia do mês de Fevereiro de 2005, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo
Pedrosa de Almeida, toma posse no Cargo em Comissão de
Diretora C, do Colégio Municipal Padre Vieira, símbolo CC6, a
Pedagoga Maria Lucia Barbosa Gomides, CPF 349.645.685-
04, RG 01.507.061-11 SSP/BA, filha de Izaltina Alves Barbosa,
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, 01 de Fevereiro de 2005.

 Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito

Maria Lucia Barbosa Gomides
Empossada

EXTRATO DO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA Nº. 040/
2008
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº.
051/2008

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, pes-
soa jurídica de direito público, inscrita junto ao CNPJ/MF Nº.
13.654.405/0001-95, tendo sua Prefeitura situada à Avenida Cléris-
ton Andrade, Nº. 729, Centro, neste município, aqui representado
por seu Prefeito Municipal, Sr. SAULO PEDROSA DE ALMEI-
DA.

CONTRATADA: ADVOCACIA WANDERLEY GOMES
ADVOGADOS ASSOCIADOS, sociedade simples, inscrita no
CNPJ de nº 06.074.001/0001-67; domiciliada na rua Dr. José Pero-
ba, nº 349, sala 608 – Costa Azul, Salvador-BA, neste ato represen-
tado pelo seu sócio Sr. JOSÉ WANDERLEY OLIVEIRA GO-
MES, brasileiro, casado, bacharel em direito, inscrito no CPF sob o
n° 227.371.512-91 e na OAB/Ba sob o nº 12929, e os Srs. JOSÉ
ARTHUR CATALDI DE ALMEIDA, brasileiro, separado judi-
cialmente, administrador e bacharel em direito, inscrito no CPF sob
o n° 837.861.555-34 e na OAB/Ba sob o nº 18386E e SAAYD
NAGIB BOERY FERREIRA, brasileiro, solteiro, bacharel em
direito, inscrito no CPF sob o n° 879.975.765-68 e na OAB/Ba sob
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3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL

Ref. Processo de Dispensa de Licitação nº  021/2006

Pelo presente de Termo Aditivo ao Contrato de Locação não Resi-
dencial - Processo de Dispensa de Licitação nº 021/2006, celebrado em
03/01/2006, que entre si fazem de um lado na qualidade de LOCATÁ-
RIO, o MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CPNJ sob nº 13.654.405/0001-95, com sede
do poder executivo situada à Av. Clériston Andrade, 729 – Centro,
neste Município, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal
SAULO PEDROSA DE ALMEIDA e, do outro lado, a LOJA MAÇONI-
CA FRATERNIDADE BARREIRENSE Nº 44, inscrita no CNPJ:
14.148.563/0001-36, com sede à Rua do Maçom, 44 – Jardim Imperial –
neste município, neste ato representado pelo seu presidente o Sr. Eudo
Carlos Cavalcante de Castro, brasileiro, casado, empresário, CPF nº
032.442.291-15  e RG nº 161.463 SSP/DF, residente e domiciliado à Rua
Princesa Leopoldina, 940 – Bairro Jardim Imperial - Barreiras-Ba, dora-
vante denominado LOCADORA, conforme lhes permite a Lei 8.666/
93, têm justo e contratado o que se segue e que mutuamente aceitam,
mediante as cláusulas e condições seguintes:
1) CLÁUSULA PRIMEIRA –
DO OBJETO DO TERMO ADITIVO

REPUBLICAÇÕES

o nº 20326, todos estabelecidos na cidade do Salvador, Estado da
Bahia na Rua Dr. José Peroba, nº 349, Ed. Empresarial Costa Azul,
sl. 608, CEP 41.770-230, bairro do Costa Azul.

OBJETO:

O objeto do presente instrumento será a prestação de trabalhos
técnico-profissionais, objetivamente, serviços de assessoria jurídica
ao CONTRATANTE por parte dos CONTRATADOS para a pro-
positura e acompanhamento da Ação Judicial de Revisão de Clá-
usulas Contratuais com Pedido de Antecipação Parcial dos
Efeitos da Tutela Cominada com Consignação em Pagamen-
to em face do litisconsórcio passivo necessário formado pela CAI-
XA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, BANCO DO BRASIL S/A
e a UNIÃO tendo em vista as onerosidades excessivas debitadas
sobre parcelas do Fundo de Participação dos Municípios - FPM ao
CONTRATANTE em virtude do contrato celebrado originalmente
entre este último e a CEF em 1991, tudo de acordo com a conceitu-
ação disposta no art. 6o, inc. II da Lei Federal nº 8.666/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta
da seguinte dotação orçamentária:

Unidade: 02.07 – Secretaria Municipal de Administração e Finan-
ças;
Atividade: 04.122.002.2.050 – Gestão das Atividades da Sec. de
Administração e Finanças;
Elemento: 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica;

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Como contrapartida o CONTRATANTE remunerará os serviços
dos CONTRATADOS pela propositura e acompanhamento da Ação
Revisional de Contrato com Pedido de Antecipação Parcial dos
Efeitos da Tutela Cominada com Consignação em Pagamento, da
seguinte forma.

§ 1º - Honorários iniciais de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) – a
serem pagos em 06 (seis) parcelas de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a primeira em 30 (trinta) dias após a assinatura do presente instru-
mento e as demais a cada 30 (trinta) dias nos meses subseqüentes
- valor total a ser deduzido do cômputo dos honorários integrais de
20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico encontrado em
favor do Município, em sentença com trânsito em julgado, derivado
da ação de consignação proposta via assessoria ora contratada.

DO PRAZO:

O presente contrato irá viger até a solução final com o trânsito em
julgado da respectiva ação judicial, quando então, se rescindirá de
plano.

FORO:

As partes elegem o foro da CONTRATANTE, com renúncia ex-
pressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para toda e
qualquer ação oriunda do presente contrato e que não possa ser
resolvida de comum acordo entre as mesmas.

E, por estarem assim justos e combinados, assinam o presente con-
trato em 3 (três) vias de igual teor e mesma forma, na presença de
duas testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Barreiras, 27 de fevereiro de 2008.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

ADVOCACIA WANDERLI GOMES ASSOCIADOS
JOSÉ WANDERLEY OLIVIERA GOMES

CONTRATADO

JOSÉ ARTHUR CATALDI DE ALMEIDA
CONTRATADO

SAAYD NAGUIB BOERY FERREIRA
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

_______________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764.34
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2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL

Ref. Processo de Dispensa de Licitação nº  023/2006

Pelo presente de Termo Aditivo ao Contrato de Locação não Residen-
cial - Processo de Dispensa de Licitação nº 023/2006, celebrado em 03/01/
2006, que entre si fazem de um lado na qualidade de LOCATÁRIO, o
MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA, pessoa jurídica de direito público in-
terno, inscrito no CPNJ sob nº 13.654.405/0001-95, com sede do poder
executivo situada à Av. Clériston Andrade, 729 – Centro, neste Município,
neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal SAULO PEDROSA
DE ALMEIDA e, do outro lado, e o Sr. JURACY BATISTA DE OLIVEIRA,
brasileiro, casado, comerciante, CPF nº 004.353.761-87, RG: 067.175 SSP/
DF, residente e domiciliado à Rua José Paraibano, 01, primeiro andar, Bairro
Sandra Regina - Município de Barreiras – BA, doravante denominado
LOCADOR, conforme lhes permite a Lei 8.666/93, têm justo e contratado
o que se segue e que mutuamente aceitam, mediante as cláusulas e condi-
ções seguintes:

1) CLÁUSULA PRIMEIRA –
DO OBJETO DO TERMO ADITIVO

O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a cláusula segunda do
Contrato 023/2006. A presente alteração encontra-se de conformidade com
artigo 57 e 65 da Lei 8.666/93.

2) CLAUSULA SEGUNDA –
DO PRAZO

Considerando que as aulas do ano letivo de 2007 irão acontecer até dia
18 de janeiro 2008.

Considerando a necessidade de se manter o DEPÓSITO DA MEREN-
DA ESCOLAR para abrigar de maneira adequada e segura os alimentos
destinados a atender a demanda das escolas com relação à merenda esco-
lar até o final do ano letivo;

Considerando que para o ano letivo de 2008 a distribuição da merenda
escolar deverá realizada por uma empresa terceirizada.

Considerando que há a necessidade de fazer a manutenção do prédio
para devolvê-lo ao proprietário nas mesmas condições em que nos foi
entregue.

Sendo assim, faz-se necessário prorrogar por mais 02 (dois) meses o
prazo do contrato.

3) CLAUSULA TERCEIRA –
DO VALOR

Para atender as despesas deste novo período de 02 (dois) meses,
fica mantido o valor de R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) por
mês, que deverá ser pago até o 5º dia subseqüente ao mês vencido,
diretamente ao LOCADOR que deverá ir receber o aluguel no endere-
ço do contratante locatário, perfazendo o valor total do contrato, de
R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo período.

4) CLAUSULA QUARTA –
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas do presente Aditivo correrão por conta da seguinte Do-
tação Orçamentária.

Órgão: 02. 08 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e
Lazer

Atividade: 12.361.016.2.069 – Gestão das Atividades do Ensino Funda-
mental.

Elemento: 33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.

5) CLÁUSULA QUINTA –
DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas e condições

O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a cláusula segunda
do Contrato 021/2006. A presente alteração encontra-se de conformidade
com artigo 57 e 65 da Lei 8.666/93.

2) CLAUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

Considerando que as aulas do ano letivo de 2007 acontecerão até o
dia 18 de janeiro de 2008;

Considerando que para o ano letivo de 2008 os alunos, estudantes da
ESCOLA MUNICIPAL ALCYVANDO LIGUORI DA LUZ, serão acomo-
dados no prédio onde está funcionando o Colégio Padre Vieira;

Considerando que há a necessidade de fazer a manutenção do prédio
para devolvê-lo ao proprietário nas mesmas condições em que nos foi
entregue.

Sendo assim, faz-se necessário prorrogar por mais 02 (dois) meses o
prazo do contrato.

3) CLAUSULA TERCEIRA –  DO VALOR

Para atender as despesas deste novo período de 02 (dois) meses, fica
mantido o valor de R$ 3.250,00 (Três mil duzentos e cinqüenta) por mês,
que deverá ser pago até o 5º dia subseqüente ao mês vencido, diretamen-
te a LOCADORA que deverá ir receber o aluguel no endereço do contra-
tante locatário, perfazendo o valor total do contrato, de R$ 6.500,00 (seis
mil e quinhentos reais) no período.

4) CLAUSULA QUARTA –
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas do presente Aditivo correrão por conta da seguinte
Dotação Orçamentária.

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

Atividade: 12.361.016.2.077 – Gestão das Ativ. do Ensino Fundamen-
tal - FUNDEF 40%.

Elemento: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídi-
ca.

5) CLÁUSULA QUINTA – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas e condições
do Contrato ora aditado. Assim, por estarem justos e contratados, assi-
nam as partes o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e
forma, na presença de 02 (duas) testemunhas para que surta os seus
legítimos e legais efeitos.

Barreiras (Ba), 02 de janeiro de 2008

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

LOJA MAÇONICA FRATERNIDADE BARREIRENSE
CNPJ: 14.148.563/0001-36

p/p Eudo Carlos Cavalcante de Castro

TESTEMUNHAS:

________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

_______________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764.34
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2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL

Ref. Processo de Dispensa de Licitação nº  004/2006

Pelo presente de Termo Aditivo ao Contrato de Locação não Resi-
dencial - Processo de Dispensa de Licitação nº 004/2006, celebrado
em 03/01/2006, que entre si fazem de um lado na qualidade de LO-
CATÁRIO, o MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA, pessoa jurídica
de direito público interno, inscrito no CPNJ sob nº 13.654.405/0001-
95, com sede do poder executivo situada à Av. Clériston Andrade, 729
– Centro, neste Município, neste ato representado pelo seu Prefeito
Municipal SAULO PEDROSA DE ALMEIDA e, do outro lado, a
Sra. MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA, brasileira, viúva, pensionista,
CPF nº 147.406.805-72 e RG nº 2.498.063 SSP/BA, residente e do-
miciliada na rua C, 163 – Vila dos Funcionários - Barreiras-Ba, dora-
vante denominado LOCADORA, conforme lhes permite a Lei 8.666/
93, têm justo e contratado o que se segue e que mutuamente aceitam,
mediante as cláusulas e condições seguintes:

1) CLÁUSULA PRIMEIRA –
DO OBJETO DO TERMO ADITIVO

O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a cláusula segun-
da e terceira do Contrato 004/2006. A presente alteração encontra-se
de conformidade com artigo 57 e 65 da Lei 8.666/93.

2) CLAUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

Considerando a necessidade e o interesse público de se manter em
funcionamento a CASA DA FAMÍLIA IV, para a continuidade dos
serviços sociais prestados às famílias carentes daquela localidade;

Considerando as acomodações e a localização satisfatórias para o
funcionamento da Casa da Família;

Fica assim, prorrogado até 31 de dezembro de 2008 o prazo do
contrato.

3) CLAUSULA TERCEIRA –  DO VALOR

Considerando a necessidade de manter o equilíbrio econômico fi-
nanceiro do contrato, faz-se necessário reajustar o valor do aluguel;

Considerando que o índice do IGP-M é o índice mais utilizado
para reajuste dos contratos de aluguel;

Assim, para atender as despesas deste novo período de 12 (doze)
meses, fica reajustado o valor mensal do contrato pelo índice do IGP-
M, acumulado nos últimos 12 meses, de 7,75% (sete vírgula setenta
e cinco por cento), passando para R$ 430,00 (quatrocentos e trinta
reais) o valor mensal do aluguel, perfazendo o valor total do contrato,
de R$ 5.160,00 (cinco mil cento e sessenta reais) por ano. O aluguel
deverá ser pago até o 5º dia subseqüente ao mês vencido, diretamente
ao LOCADOR que deverá ir receber no endereço do contratante loca-
tário.

4) CLAUSULA QUARTA –
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas do presente Aditivo correrão por conta da seguinte
Dotação Orçamentária.

Órgão: 02.14  – Fundo Municipal de Assistência Social.

Atividade: 04.122.002.2.132 – Gestão das Atividades do FMAS.

Elemento: 33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Física

5) CLÁUSULA QUINTA – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas e condi-
ções do Contrato ora aditado. Assim, por estarem justos e contrata-
dos, assinam as partes o presente termo aditivo em 03 (três) vias de
igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas para que
surta os seus legítimos e legais efeitos.

Barreiras (Ba), 02 de janeiro de 2008.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA
CPF: 147.406.805-72

TESTEMUNHAS:

________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

_______________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764.34

do Contrato ora aditado. Assim, por estarem justos e contratados, assinam
as partes o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na
presença de 02 (duas) testemunhas para que surta os seus legítimos e
legais efeitos.

Barreiras (Ba), 02 de janeiro de 2008.
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Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005
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O Governo Municipal faz um intenso tra-
balho de combate ao mosquito da dengue.
Por esse motivo, está ocorrendo uma redu-
ção dos casos confirmados pela Secretaria
Municipal de Saúde.

Conforme dados da Vigilância Epidemi-
ológica no ano passado foram confirmados
51 casos da doença, em 2008 apenas seis
foram notificados e estão aguardando o re-
sultado do LACEN.

“Os agentes do Centro de Controle visi-
tam constantemente as residências e fazem
um trabalho de conscientização da popula-
ção, além dos mutirões que são feitos de
forma constante. Porém, precisamos que as
pessoas não façam auto-medicação e ao

Se o quintal da sua casa está naquele estado deplorável, não basta apenas fechar a
porta para fingir não ver a bagunça. Limpeza e organização são as ações que melhor
definem a ação contra a dengue. Não espere o seu amigo começar, ou você ficar doente
para limpar, é necessário por a mão na massa já! 

O primo do seu vizinho já teve. A amiga da sua mãe também. Ela está nas rádios, nos
jornais e na televisão. Será que não está no seu quintal também?

A dengue, a doença do verão brasileiro, derrubou o país. Entidades públicas e privadas
estão mobilizadas para acabar com o problema, mas a maior contribuição deve ser nossa.

É importante lembrar que a dengue é uma doença democrática: atinge a todos, sem
distinção de cor, escolaridade ou classe social. O primeiro caso de dengue registrado no
Brasil data de 1685, no Recife. Hoje, mais de 300 anos depois e em pleno século 21, um
mosquito consegue render um país. É lamentável ver uma doença colonial derrubando
os brasileiros, mas para que ela seja erradicada é necessário conhecimento para depois
irmos ao combate.
http://www.faac.unesp.br/pesquisa

Prefeitura faz combate intenso ao mosquito da dengue

suspeitarem que estão com dengue devem
procurar cuidados médicos nos postos de
saúde”, disse o prefeito Saulo Pedrosa.

Dentre os principais sintomas da doen-
ça, estão: dor de cabeça e nos olhos; febre
alta (muitas vezes passando de 40 graus);
dor nos músculos e nas juntas; manchas
avermelhadas por todo o corpo; falta de
apetite; fraqueza; e em alguns casos, san-
gramento de gengiva e nariz. De acordo com

a Vigilância Epidemiologia, existem quatro
tipos de dengue, em Barreiras já foram iden-
tificados os tipos 1, 2 e 3.

“Ainda existe uma procura pequena pelo
diagnóstico nas unidades básicas de saúde,
volto a salientar que a comunidade deve ir
até os postos de saúde para que possamos
identificar com maior precisão os bairros
com maior índice da doença e tomar as pro-
vidências cabíveis”, disse o prefeito.

Mosquito deixa Brasil de cama

O mosquito da dengue se reproduz em água limpa e parada


