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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

FOTOS WASHINGTON LUIS

Durante esta semana, a Secretaria Es-
tadual de Meio Ambiente, em parceria com
a Prefeitura, está promovendo, na escola de
informática, em Barreiras, uma capacitação
de gestores ambientais municipais.

O objetivo do evento, que reúne re-
presentantes das cidades de Barra, Bar-
reiras, Correntina, Luís Eduardo e São
Desidério, é para que os gestores tenham
maior noção sobre a legislação ambiental
e posteriormente elaborem um Plano
Ambiental Municipal.

“Essa ação é parte do Programa Na-
cional de Capacitação de Gestores Am-
bientais Municipais, e, será realizada em
duas etapas. Nesta primeira, vamos re-
passar noções sobre legislação ambien-
tal, que é muito recente e por isso, gran-
de parte dos gestores não possui amplo
domínio. Em abril vamos nos reunir no-
vamente para instruir os gestores sobre a
elaboração do Plano Ambiental Munici-
pal, para que os municípios atinjam ges-
tão plena”, disse um dos coordenadores
da Superintendência de Desenvolvimen-
to de Recursos Sustentáveis Luiz Eduar-
do César.

Barreiras sedia encontro para
capacitação em gestão ambiental

Conforme o prefeito Saulo Pedrosa, o
Governo Municipal possui uma grande
preocupação com a questão ambiental,
por isso, no início de sua gestão, foi cria-
da a Secretaria de Meio Ambiente e Tu-

rismo. “Ao assumirmos a Prefeitura, per-
cebemos a necessidade de proporcionar-
mos uma maior proteção à natureza, por
isso, criamos a Secretaria de Meio Ambi-
ente. Sabemos o quanto os nossos rios
estão sendo assoreados, principalmente o
São Francisco e, por isso, estamos enga-
jados nessa luta de preservação”.

O secretário de Meio Ambiente e Turis-
mo Durval Nunes considera de extrema
importância a realização desse encontro para
promover uma maior integração entre os mu-
nicípios da região.

“Esse é um momento muito importante.
Estamos socializando as nossas ações e com
certeza teremos uma maior integração. To-
dos nós estamos empenhados em realizar
ações que promovam a municipalização ple-
na da gestão ambiental. Esperamos, em bre-
ve, obter resultados positivos”, disse Nunes.

O evento reúne representantes das cidades de Barra, Barreiras, Correntina, Luís Eduardo e
São Desidério

O prefeito Saulo Pedrosa e o
secretário de turismo Durval
Nunes
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 45, de 26 de fevereiro de 2008.

Nomeia Diretor A, da Escola
Municipal Deputado Juarez de Souza

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 Nomear,  para  provimento  do  Cargo  em
Comissão  símbolo  CC2,  de Diretor A, da Escola
Municipal Deputado Juarez de Souza, a Pedagoga
Laurilene de Assis Freitas Dias, 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. 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 sexto dia do mês de fevereiro de 2008,
frente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/
BA, Saulo Pedrosa de Almeida, toma posse no Cargo em
Comissão de Diretor A, da Escola Municipal Deputado
Juarez de Souza, símbolo CC2, a Pedagoga Laurilene de
Assis Freitas Dias, CPF 620.883.195-49, RG
04.271.840-61 SSP/BA, filha de Lauro de Assis Freitas e
Helena dos Santos Freitas, oportunidade em que foi
cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das
responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo
o compromisso de bem exercê-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, 26 de fevereiro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Laurilene de Assis Freitas Dias
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 46, de 05 de março de 2008.

Nomeia Diretora C, do Colégio Municipal Padre Vieira

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  CC6,  de Diretora C, do Colégio Municipal Padre Vieira,
a Srª Fernanda Pinheiro Aragão, lotada na Secretaria Municipal
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. 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 quinto dia do mês de março de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA,
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Saulo Pedrosa de Almeida, toma posse no Cargo em
Comissão de Diretora C, Colégio Municipal Padre Vieira,
símbolo CC6, a Srª Fernanda Pinheiro Aragão, CPF
945.661.785.87, RG 066.040.620 SSP/BA, filha de Fernando
Santos Aragão e Rita Maria Pinheiro Aragão, oportunidade
em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres
e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo
o compromisso de bem exercê-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, 05 de março de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Fernanda Pinheiro Aragão
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 47, de 05 de março de 2008.

Nomeia Vice - Diretora C, do Colégio Mu-
nicipal Padre Vieira

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
símbolo  CC6,  de Vice - Diretora C, do Colégio Municipal Padre
Vieira, a Srª Ednilda Bezerra Gomes da Silva, lotada na Secre-
taria 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-
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 quinto dia do mês de março de 2008, frente ao Excelen-
tíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo Pe-
drosa de Almeida, toma posse no Cargo em Comissão de Vice

- Diretora C, Colégio Municipal Padre Vieira, símbolo CC6, a
Srª Ednilda Bezerra Gomes da Silva, CPF 620.605.385-72,
RG 06.373.746-90 SSP/BA, filha de Maximino Miranda Gomes
e Maria de Lourdes Bezerra Gomes, oportunidade em que foi
cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e das res-
ponsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o com-
promisso de bem exerce-lo, atendendo aos princípios norteado-
res da administração pública, bem como  obedecendo  as nor-
mas 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 Impedi-
mentos Legais ou Acumulação de Cargos. E para constar, foi
lavrado o presente termo que vai assinado pelo Prefeito Muni-
cipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela empossada e por duas
testemunhas.

Barreiras/BA, 05 de março de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Ednilda Bezerra Gomes da Silva
Empossada

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE  LOCAÇÃO DE
BENS E SERVIÇOS
Carta Convite nº 010/2007

Pelo presente Termo Aditivo ao Contrato de Locação de bens e
Serviços ref. a Carta Convite nº 010/2007, que entre si fazem de
um lado na qualidade de CONTRATANTE, o MUNICÍPIO DE
BARREIRAS-BA, pessoa jurídica de direito público interno, ins-
crito no CPNJ sob nº. 13.654.405/0001-95, com sede do poder exe-
cutivo situada à Av. Clériston Andrade, 729 – Centro, neste Municí-
pio, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal SAULO
PEDROSA DE ALMEIDA e, do outro lado Sr. JOSÉ CAR-
LOS DE ASSIS, CPF  nº. 165.476.244-04, RG nº 891.196 SSP/
PE, residente e domiciliado à Rua Nova Olinda, 435 – Vila Dulce -
Barreiras-BA, doravante denominada CONTRATADA, com base
na Carta Convite nº 010/2007 e disposições da Lei Federal 8.666/
93, de 21 de junho de 1993,  têm justo e contratado o que se segue
e que mutuamente aceitam, mediante as cláusulas e condições se-
guintes:

1) CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO TERMO
ADITIVO

O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar a cláusula quinta
do contrato ref. locação de bens e serviços para o transporte de
material escolar da Rede Municipal de Ensino. A presente alteração
encontra-se de conformidade com artigo 57 e 65 da Lei 8.666/93.

2) CLÁUSULA SEGUNDA –  DO PRAZO

Considerando que em virtude da greve dos professores, ocorri-
da no início do ano letivo, as aulas serão ministradas até o mês de
janeiro 2008;

Considerando que é ao término do ano letivo que se faz a manu-
tenção das carteiras, móveis e equipamentos das escolas;

Considerando que é o caminhão objeto deste contrato é que
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EXTRATO DO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA Nº.
040/2008
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº.
051/2008

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARREIRAS,

leva e busca as carteiras, móveis e equipamentos escolares para
fazer a manutenção, tanto na zona urbana como na rural;

Sendo assim, fica aditado o prazo do referido contrato até 20 de
fevereiro de 2008, para atender a demanda inicial dos serviços de
transporte de material escolar.

3) CLÁUSULA TERCEIRA  –- DO  PREÇO

Sendo assim, faz-se necessário aditar o valor do contrato em
mais R$ 6.616,60 (Seis mil seiscentos e dezesseis reais e sessenta
centavos), para atender este período de prorrogação.

4) CLÁUSULA QUARTA - DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas e con-
dições do Contrato ora aditado. Assim, por estarem justas e contra-
tadas, 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

_______________________________________
JOSÉ CARLOS DE ASSIS

Contratado

Testemunhas:

1._______________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34

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 repre-
sentado por seu Prefeito Municipal, Sr. SAULO PEDROSA DE
ALMEIDA.

CONTRATADA: ADVOCACIA WANDERLEY GO-
MES ADVOGADOS ASSOCIADOS, sociedade simples, ins-
crita no CNPJ de nº 06.074.001/0001-67; domiciliada na rua
Dr. José Peroba, nº 349, sala 608 – Costa Azul, Salvador-BA,
neste ato representado pelo seu sócio Sr. JOSÉ WANDER-
LEY OLIVEIRA GOMES, brasileiro, casado, bacharel em di-
reito, 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 judicialmente, 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 FER-
REIRA, brasileiro, solteiro, bacharel em direito, inscrito no CPF
sob o n° 879.975.765-68 e na OAB/Ba sob 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 traba-
lhos técnico-profissionais, objetivamente, serviços de assessoria
jurídica ao CONTRATANTE por parte dos CONTRATADOS
para a propositura e acompanhamento da Ação Judicial de
Revisão de Cláusulas Contratuais com Pedido de Anteci-
pação Parcial dos Efeitos da Tutela Cominada com Consig-
nação em Pagamento em face do litisconsórcio passivo neces-
sário formado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF,
BANCO DO BRASIL S/A e a UNIÃO tendo em vista as one-
rosidades excessivas debitadas sobre parcelas do Fundo de Par-
ticipação dos Municípios - FPM ao CONTRATANTE em virtu-
de do contrato celebrado originalmente entre este último e a CEF
em 1991, tudo de acordo com a conceituação 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
Finanças;

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 – Pes-
soa Jurídica;

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Como contrapartida o CONTRATANTE remunerará os ser-
viços dos CONTRATADOS pela propositura e acompanhamento
da Ação Revisional de Contrato com Pedido de Antecipação
Parcial dos Efeitos da Tutela Cominada com Consignação em

REPUBLICAÇÕES

ERRATA

Por falha de configuração na transferência de arquivos, foi
publicado no Diário Oficial nº 648 de 13 de março de 2008,
a Portaria 374/2005, portanto a referida publicação deve ser
desconsiderada, não tendo valor legal.
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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 presen-
te instrumento e as demais a cada 30 (trinta) dias nos meses sub-
seqüentes - valor total a ser deduzido do cômputo dos honorári-
os integrais de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômi-
co encontrado em favor do Município, em sentença com trânsito
em julgado, derivado da ação de consignação proposta via as-
sessoria 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
expressa 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
contrato 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

EXTRATO DO CONTRATO LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 113/2007

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 Prefeito Municipal, Sr. SAULO PE-
DROSA 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 Diocesano de Barreiras

OBJETO:

O LOCADOR dá em locação ao LOCATÁRIO o imóvel de sua proprie-
dade, localizado à Rua Joaquim Neto, s/nº., Bairro Vila Brasil, Barreiras-Ba,
possuindo uma área construída de 674,98m², sendo 05 salas, 01 secretaria,
03 banheiros, refeitório e pátio. O imóvel ora locado, destina-se ao funcio-
namento da Escola Municipal São José.

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 Fundamental
- FUNDEF 40%.

Elemento: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

PREÇO:

O LOCATÁRIO a título de aluguel mensal pagará ao LOCADOR, o
valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) por mês, perfazendo o
valor total do contrato de R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos 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 Contrato.

Barreiras, 20 de dezembro de 2007

__________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

___________________________
DIOCESE DE BARREIRAS

P.p. Dom Ricardo Weberberger

Testemunhas:

1.__________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34
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FOTOS WASHINGTON LUIZ

Acesse http://www.barreiras.ba.gov.br
Todas as edições do Diário Oficial estão disponíveis no site oficial da Prefeitura Municipal de Barreiras.

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

A atual gestão tem como objetivo in-
centivar a cultura em Barreiras. Por esse
motivo, apóia a apresentação de espetá-
culos teatrais. Nesse sábado, 15, e do-
mingo, 16, estará em cartaz, no Centro
Cultural, o espetáculo teatral “Bastidores
do Carnaval”,  com o humorista Renato
Piaba, às 21 horas.

A peça faz parte do “Projeto Arte Aqui!”,
desenvolvido pela agência de publicidade
Carambola. “Buscamos sempre fomentar a
cultura. O apoio a esse projeto é uma das
provas de que a nossa cidade possui um
grande potencial e que já temos um público
que gosta de ir ao teatro”, comentou o pre-
feito Saulo Pedrosa.

CULTURA

Prefeitura é parceira do Projeto Arte Aqui!

O humorista Renato Piaba está em cartaz em Salvador, com mais uma grande
temporada de alegria e descontração com o seu espetáculo “Bastidores do Carna-
val”, trazendo toda sorte de estórias pra lá de engraçadas. O Carnaval traz para
todas as pessoas uma grande sensação de alegria e bem-estar e, junto com essa
sensação, Renato Piaba mostrará casos engraçados e interessantes  com a criação
de várias personagens e “estórias” hilárias dos freqüentadores de camarotes, as
famosas lavagens da Bahia e principalmente os turistas, que “acidentalmente” caem
na curtição e gozação do irreverente Piaba.

Sem sombra de dúvida esse espetáculo é um divertido enredo, o Carnaval da
Bahia, para fazer a platéia delirar de rir, mostrando o Raio-X da mais quente, mais
colorida e descontraída festa do ano! É só conferir mais um grande sucesso de
Renato Piaba, que tem sempre à mão a fórmula certa para fazer o seu público rir e se
divertir.

Local: Centro Cultural de Barreiras
Dias: 15 e 16 de março às 21 horas
Classificação: 16 anos

“Bastidores do Carnaval”

Renato Piaba mostrará casos engraçados
e interessantes  com a criação de várias

personagens e “estórias”  hilárias


