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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

O consumidor barreirense foi surpreen-
dido com um aumento de 9,35% na Cesta
Básica de março, em relação a fevereiro.
O custo para adquirir os 12 produtos ficou
em R$ 183,34 contra os R$ 167,67 desem-
bolsados no mês anterior. De acordo com a
Controladoria Geral do Município, que rea-
liza a pesquisa de preços nos supermerca-
dos da cidade, o tomate foi o maior respon-
sável pelo aumento.

Além do tomate, que teve o preço ele-
vado em 72,88%, outros três itens contribu-
íram para que a Cesta Básica ficasse mais
cara. O pão francês aumentou 23,84% in-
fluenciado pela aceleração dos preços do
trigo. A alta ocorreu, principalmente, por con-
ta do aumento dos impostos para exporta-
ção da Argentina sobre o grão. O país vizi-
nho é um dos principais exportadores de tri-
go para o Brasil. Os outros dois produtos
foram o óleo de cozinha, com 11,83% e o
açúcar que teve uma elevação de 1,94%.

Dentre os itens que apresentaram redu-

Cesta básica aumentou mais de 9% em março

ção de preços estão o feijão, com (-11,81%),
banana prata, (-8,77%), manteiga (-4,51%),
leite (- 3,14%), carne bovina (-2,77%), arroz
(- 2,25%), farinha de mandioca (-0,53%) e o
café (-0,33%).

Conforme o controlador do município
Carlos Alberto Ferraz, todos os produtos
que compõem a Cesta Básica sofreram al-
terações de preços em março. Para ad-
quirir os itens, o trabalhador teve que de-
dicar, aproximadamente, 106 horas e 8 mi-

nutos de atividades.
O custo da cesta básica no país caiu

em apenas cinco das 16 capitais pesquisa-
das pelo Departamento Intersindical de Es-
tatística e Estudos Socioeconômicos (Die-
ese) no mês de março

O destaque de alta no mês passado
veio do Rio de Janeiro, onde a cesta bá-
sica aumentou 5,32%, acompanhada de
Vitória, com aumento de 4,50%, Floria-
nópolis (4,38%) e Belo Horizonte
(3,42%). O custo da Cesta em Barrei-
ras superou a todas elas.

Também houve redução no valor do sa-
lário médio considerado ideal para suprir
as despesas do trabalhador com alimenta-
ção, moradia, saúde e educação, além de
vestuário, higiene, transporte, lazer e pre-
vidência. O ganho médio necessário, que
era de 1.900,31, ou 5 vezes o mínimo ofici-
al de R$ 380, passou a ser de R$ 1.881,32,
o que equivale a um valor 4,53 vezes supe-
rior ao salário mínimo instituído em março,
de R$ 415.

O tomate foi o
grande vilão com
aumento
superior a 72%.

FOTOS WASHINGTON LUIZ

O feijão registrou a maior queda de preço,
-11,81%
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 66, de 26 de março de 2008.

Nomeia Vice-Diretora C, do Centro Edu-
cacional Luiz Viana Filho

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 Centro Educacional Luiz
Viana Filho, a Srª Aline Bomfim da Cunha dos 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 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 vigésimo sexto dia do mês de março de 2008, frente ao Ex-
celentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo
Pedrosa de Almeida, toma posse no Cargo em Comissão de Vice
- Diretora C, do Centro Educacional Luiz Viana Filho, símbolo CC6,
a Srª.Aline Bomfim da Cunha dos Santos, CPF 006.965.815-31,
RG 09.856.374-20 SSP/BA, filha de José Honório Carvalho da Cunha
e Julinda Bomfim da Cunha, oportunidade em que foi cientificada
das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades ine-
rentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exer-
cê-lo, atendendo aos princípios norteadores da administração públi-
ca, bem como  obedecendo  as normas existentes e as que vierem
a ser criadas pelos poderes competentes, sendo  declarada EM-
POSSADA pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. A empossada apre-
senta, em anexo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Ine-
xistência 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 março de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Aline Bomfim da Cunha dos Santos
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 67, de 26 de março de 2008.

Nomeia Vice - Diretora C, do Centro Educaci-
onal Luiz Viana Filho

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 Vice-Diretora C, do Centro Educacional Luiz Viana
Filho, a Srª. Maristela Rosana Santos de Araújo, lotada na Secreta-
ria de Educação.

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 Câma-
ra 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 março de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse no Cargo em Comissão de Vice-Diretora C,
do Centro Educacional Luiz Viana Filho, símbolo CC6, a Srª. Maris-
tela Rosana Santos de Araújo, CPF 917.825.975-49, RG 07.249.443-
38 SSP/BA, filha de Roberto Alves Araújo e Maria da Conceição San-
tos Araújo, 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 princípi-
os norteadores da administração pública, bem como  obedecendo  as
normas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos poderes com-
petentes, 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 Acu-
mulação 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 março de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Maristela Rosana Santos de Araújo
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 70 de 01 de abril de 2008.

Nomeia para o Setor de Benefícios

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que
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EXTRATO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE SISTEMAS Nº 028/2008

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2008

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, pessoa jurí-
dica 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 PEDROSA DE ALMEIDA

CONTRATADA: FREIRE IMFORMÁTICA LTDA, CNPJ nº
01.210.562/0001-22, com endereço à Rua Artur Gomes de Carvalho,
386, Pituba, na cidade de Salvador/BA, CEP 41.820-190, neste ato
representada pelo Sr. WELLINGTON ANDRADE FREIRE, brasi-
leiro, casado, empresário, CPF: 408.978.855-20, residente em Sal-
vador/BA.

OBJETO:

O presente contrato tem por objeto a Locação e manutenção pre-

ventiva e corretiva do Sistema de informática integrado, assessoria
técnica e atualização dos sistemas constantes no ANEXO I.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

Órgão: 02.07.00 – Secretaria Municipal de Administração e Fi-
nanças.

Atividade: 04.122.002.2.050 – Gestão das Atividades da Sec. de
Administração e Finanças

Elemento: 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços Terceiros – Pessoa
Jurídica.

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O CONTRATANTE pagará mensalmente a CONTRATADA, pe-
los serviços ora contratados os valores especificados no ANEXO I,
cujas Notas Fiscais de Serviços serão emitidas com vencimento à
vista, para pagamento até o dia 10 (dez) do mês do faturamento. Será
cobrado a título de implantação, instalação e treinamento dos siste-
mas o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais),  e a título de mensali-
dade será cobrado o valor de R$ 4.500,00 ( Quatro mil e quinhentos
reais) mensal; sendo assim será pago no primeiro mês R$12.000,00
mais R$ 4.500,00 da mensalidade e a partir do segundo mês só a
mensalidade, perfazendo um valor total do contrato de R$ 66.000,00
(Sessenta e seis mil reais).

DO PRAZO:

A duração do presente contrato será até 12 (doze) meses, poden-
do ser prorrogado por igual período de acordo com a anuência das
partes.

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.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02
(duas) testemunhas, para que produzam os jurídicos e legais efeitos.

Barreiras/BA, 20 de fevereiro de 2008

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

FREIRE IMFORMÁTICA LTDA
WELLINGTON ANDRADE FREIRE

CNPJ nº 01.210.562/0001-22

Testemunhas:

1.________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
Nome: Rozilene Queiroz Rocha

CPF: 983.020.785-49

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.
47 da Lei Municipal 0572/2002, combinada com a Lei 675/2005, re-
solve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH6,
Chefe do Setor de Benefícios, a Srª. Gildete Ferreira da Silva, lota-
do na Secretaria de Trabalho e Promoção Social.

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 abril de 2008, frente ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Almei-
da, toma posse no Cargo em Comissão de Chefe do Setor de Benefí-
cios, símbolo NH6, a Srª. Gildete Ferreira da Silva CPF 717.583.565-
53, RG 09.341.320-38 SSP/BA, filha de Francisco José Ferreira e
Tereza Antônia dos Santos, oportunidade em que foi cientificado das
suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes
ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, aten-
dendo 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 Decla-
ração 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, 1 de abril de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Gildete Ferreira da Silva
Empossada
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OFÍCIO GAB Nº 71/2008 BARREIRAS/BA
Barreiras, 04 de Abril de 2008.
A Sua Excelência o Senhor
Luiz Carlos Piedade de Holanda
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Barreiras – BA
Assunto: Projeto de Lei com números: 05/2008.

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação nesta augusta
Casa Legislativa o Projeto de Lei com número 05/2008, “Autoriza
o poder Executivo a reajustar tarifa de transporte coletivo
de passageiros”, Com iniciativa privativa do poder executivo,
atendendo os princípios constitucionais, conforme justificativa em
anexo.

Com renovados protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PROJETO DE LEI Nº 05, de 03 de abril de 2008.
Da iniciativa do Poder Executivo

“Autoriza aumento de tarifa de transporte co-
letivo urbano neste Município.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado
da Bahia, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara
Municipal de Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte
Lei:

Art. 1º - Fica majorada a tarifa do transporte coletivo de pas-
sageiros no Município de Barreiras

       Art. 2º - O valor da tarifa de ônibus urbano passará a
R$1,55 (hum real e cinqüenta e cinco centavos).

Art. 3º- Esta Lei entra em vigor 30 dias após a data de sua
publicação revogada as disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

JUSTIFICATIVA  do Projeto de Lei nº 05/2008.
Da iniciativa do Executivo Municipal

OFÍCIO GAB Nº 72/2008 BARREIRAS/BA
Barreiras, 04 de Abril de 2008.
A Sua Excelência o Senhor
Luiz Carlos Piedade de Holanda
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Barreiras – BA
Assunto: Projeto de Lei com números: 06/2008.

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação nesta augusta

Senhores Vereadores,

Faz-se imperiosa a necessidade de valorização daqueles que
contribuem diretamente com a administração pública municipal
para o alcance dos seus objetivos administrativos.

A exploração dos serviços de transporte coletivo é remunera-
da através de tarifa oficial única, fixada por Lei de iniciativa do
Poder Executivo, com base na planilha de custos do referido sis-
tema. Sendo um serviço de interesse público tem prioridade em
função do melhor atendimento ao público usuário.

O serviço de transporte coletivo municipal deverá observar os
princípios de regularidade, continuidade, segurança, atualidade,
generalidade, eficiência, modicidade tarifária e cortesia.

É de competência do Município a organização, o planejamen-
to operacional, o disciplinamento, e a fiscalização do Sistema de
Transporte Coletivo de Passageiros, visando a garantia do pleno
atendimento ao cidadão que usufrui os serviços prestados pelas
empresas concessionárias e em contrapartida, fomentar o desen-
volvimento sócio-econômico local.

Assim, a tarifa tem a função de atribuir justa remuneração ao
capital, permitir o melhoramento e a expansão dos serviços e as-
segurar o equilíbrio econômico financeiro do Sistema, a fim de
manter toda a rede de atividades que compõe o sistema de aten-
dimento ao usuário e sua atualização é condição imprescindível
para continuidade dos serviços prestados.

Tais motivos e com respaldo no estudo desenvolvido pelo
Departamento de Transporte da Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Finanças, que promove o cálculo do quanto justo a
ser deferido de aumento tarifário, diante do impacto orçamentá-
rio sofrido na planilha de cálculo tarifário, levam o Poder Execu-
tivo a propor o aumento de tarifa para R$ 1,55 (hum real e cin-
qüenta e cinco centavos) para permitir o equilíbrio contratual; es-
perando desta Casa Legislativa sua aprovação, no intuito de manter
o incentivo à iniciativa privada; a sustentabilidade do serviço con-
cedido e garantir o respeito ao interesse público.

Renovados protestos de apreço.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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PROJETO DE LEI Nº 06, de 03 de abril de 2008.
Da iniciativa do Poder Executivo

“Autoriza o poder Executivo a fazer doação para a MIQUEI,
FUNDASF e  Associação dos Mototáxistas de Barreiras”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Munici-
pal de Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer doação dos
imóveis avaliados para este fim pela comissão nomeada pela porta-
ria 035 de 20 de fevereiro de 2008, compreendendo os lotes 1A,
1B, 1C, 2, 3, 4 e 5 do Loteamento Aratú, conforme memorial ane-
xo. Os mesmos serão doados para:

· MIQUEI – Movimento de Inclusão pela Qualificação do Es-
pecial Independente;

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

·  Associação dos Mototaxistas de Barreiras

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor 30 dias após a data de sua
publicação revogada as disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

JUSTIFICATIVA  do Projeto de Lei nº 06/2008.
Da iniciativa do Executivo Municipal

Senhores Vereadores,

Faz-se imperiosa a necessidade de valorização daqueles que
contribuem diretamente com a administração pública municipal para
o alcance dos seus objetivos administrativos.

As associações a que se destina as referidas doações traba-
lham em prol da sociedade e ou do social de nossa cidade sendo um
serviço de interesse público com prioridade em função do melhor
atendimento ao público diretamente beneficiado por eles.

É de competência do Município fomentar o desenvolvimento
sócio econômico local.

Tais motivos e com respaldo no estudo desenvolvido pela co-

missão de avaliação e com os amparos legais, encaminho para es-
tudo desta casa legislativa o referido projeto de Lei.

Renovados protestos de apreço.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

OFÍCIO GAB Nº 74/2008 BARREIRAS/BA
Barreiras, 07 de Abril de 2008.
A Sua Excelência o Senhor
Luiz Carlos Piedade de Holanda
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Barreiras – BA
Assunto: Correção

Senhor Presidente,

Peço que Vossa Excelência desconsidere a data dos ofícios 71
e 72, ambos datados erroneamente de 04 de abril de 2008, quando
na realidade foram feitos e entregues no dia 03 de abril de 2008,
conforme os protocolos: nº 249 que encaminha o Projeto de Lei 06/
2008 e o de número 250 que protocola o encaminhamento do Pro-
jeto de Lei 05/2008.

Com renovados protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Casa Legislativa o Projeto de Lei com número 06/2008, “Autoriza
o poder Executivo a fazer doação de lotes para: a MIQUEI,
FUNDASF e Associação dos Mototaxistas de Barreiras”,
Com iniciativa privativa do poder executivo, atendendo os princípi-
os constitucionais, conforme justificativa em anexo.

Com renovados protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

CNPJ 13.654.405/0001-95

PREGÃO PRESENCIAL-007/2008

PRORROGAÇÃO DE ABERTURA

O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, por motivos técnicos
e operacionais, comunica aos interessados a
prorrogação da data de abertura do Pregão em
referência para o dia 17/04/2008, inclusive a data
de aquisição, para 14/04/2008. Demais dados do
edital permanecem inalterados.

Barreiras, 08 de abril de 2008

ADENES OLIVEIRA SOUZA
 Pregoeiro
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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

A Prefeitura, por meio da Secretaria de
Saúde, promove um trabalho de prevenção
constante aos focos do mosquito da den-
gue. De acordo com dados fornecidos pela
Vigilância Epidemiológica, no ano passado
foram confirmados 51 casos da doença. Em
2008, apenas seis foram notificados e estão
aguardando o resultado do LACEN.

Combate aos focos de dengue
é um dever de todos

“Os agentes do Centro de Controle visi-
tam constantemente as residências e fazem
um trabalho de conscientização da popula-
ção, além de mutirões. Porém, precisamos
do engajamento de toda população no com-
bate aos focos do mosquito em suas resi-
dências”, disse o prefeito Saulo Pedrosa.

De acordo com dados do Governo do
Estado, nos três primeiros meses de 2008, o
número de casos de dengue na Bahia do-
brou em relação ao ano passado. Até final
de março, segundo a Secretaria Estadual da
Saúde, foram registrados 8.343 casos no
Estado, número bastante superior ao verifi-
cado no mesmo período de 2007, quando
foram registradas 3.263 notificações.

Do total deste ano, apenas 13 casos fo-
ram de febre hemorrágica e uma morte foi
confirmada no município de Lauro de Frei-
tas. A preocupação das autoridades sanitá-
rias do Estado é com a região de Irecê, dis-
tante 450 km de Salvador, que já registrou
mais de sete mil casos da doença em 2008.

“Nessa região está caracterizada uma
epidemia, mas a situação está controlada com
a intensificação do trabalho de prevenção nas
casas”, afirmou o secretário estadual da Saú-
de Jorge Solla, em entrevista ao portal terra.

Ainda de acordo com o secretário, o
Estado prepara ações de reforço na pre-
venção, com o treinamento de bombeiros,
que irão atuar no trabalho de combate aos
focos do mosquito. Outros 230 funcionários
da Fundação Nacional de Saúde (Funasa),
cedidos pelo Ministério da Saúde, já atuam
nos municípios baianos.

Apesar de Barreiras não estar com um

grande aumento de casos de dengue, devi-
do ao trabalho constante feito pela Prefei-
tura, a Secretaria de Saúde, através do Cen-
tro de Controle de Zoonoses, intensificará
as vistorias nas residências.

“O período das chuvas é propício para o
aumento dos focos do mosquito, que se re-
produz em água limpa e parada. Os agen-
tes identificaram que a maior parte dos fo-
cos está dentro das residências. Por isso, é
fundamental que a população faça a sua
parte, cobrando também dos seus vizinhos.
Esperamos o engajamento de todos nessa
guerra contra o mosquito”, relatou o prefei-
to Saulo Pedrosa.

Como é o mosquito? O mosquito é pe-
queno, tem de quatro a seis mm de com-
primento, dois pares de asas e é preto com
listras brancas no corpo. Como é o ciclo
de vida do mosquito? O ciclo ovo-ovo
pode durar cerca de 10 dias. Quando a
larva do mosquito nasce, ela passa por
quatro estágios de crescimento, que po-
dem durar oito dias no total. Depois ela se
transforma em pupa, estágio que dura dois
dias, aproximadamente. Depois de sair da
pupa, o mosquito adulto já pode se repro-
duzir e botar ovos, quando o ciclo se rei-
nicia. Quantas pessoas o mosquito pode
infectar? O número pode variar bastante.
Uma vez infectado, o mosquito transmite
a dengue até morrer. Ele pode picar 20,
30, 40 pessoas ou mais. O mosquito pre-
cisa picar alguém infectado para se con-
taminar? Não necessariamente. A fêmea
grávida do mosquito pode passar a den-
gue para suas larvas antes mesmo de bo-
tar os ovos. Um macho infectado também
pode passar a doença para a fêmea pela
relação sexual. As larvas do mosquito au-
tomaticamente têm a doença? Se a fêmea
estava contaminada antes de pôr os ovos,
existe essa possibilidade. Como são as lar-
vas do mosquito? Elas são pequenas, muito
difíceis de serem vistas a olho nu. Elas
medem de 1 a 6 mm e são translúcidas.
Qual o raio de ação do mosquito? Qual a
distância que ele pode voar? Geralmente,
ele fica próximo dos criadouros, mas o
mosquito pode voar centenas de metros,
podendo chegar até a 1 km. O mosquito
pode também “pegar uma carona” em um
carro ou avião, não tendo limites para seu
alcance.Fonte: http://saude.terra.com.br

Tira-dúvidas sobre o
mosquito da dengue


