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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

FOTOS WASHINGTON LUIZ

Na manhã de ontem, 22, foi
realizado, no Centro Cultural, o
lançamento da campanha “Vi-
olência Contra a Mulher, a
Bahia Diz Não”, promovida
pela Secretaria Estadual de
Promoção da Igualdade, em
parceria com a Prefeitura de
Barreiras.

Estiveram presentes no
evento a presidente do Con-
selho Municipal da Mulher
Maria de Lurdes Cordeiro, a
procuradora geral do municí-
pio Leonina Pamplona Pimen-
tel, que representou o prefeito
Saulo Pedrosa, a vice-prefei-
ta Nilza Lima, o presidente da
Câmara de Vereadores Luiz Holanda, a co-
ordenadora da UNACOMB Solange Ro-
cha, o coordenador da DIREC 25 Adalto
Soares e a secretária de educação Maria
Anália Miranda.

“A luta pela garantia dos direitos das mu-
lheres não pode ser constituída somente com
idéias, existe a necessidade da união dos três
poderes em prol dessa causa. Apesar das
grandes dívidas herdadas das gestões pas-
sadas, o Governo Municipal está se empe-
nhando ao máximo para que as mulheres
de Barreiras tenham uma delegacia estru-
turada, para isso, estamos buscando parce-
rias com o Estado e Governo Federal”, sa-
lientou Maria Anália.

Durante o evento, a presidente do con-
selho municipal da mulher Maria de Lur-
des, falou sobre a necessidade de uma
estrutura específica para o atendimento
especializado, da construção de uma

Campanha de combate à violência
contra mulher é lançada em Barreiras

Casa Abrigo. “Toda a sociedade tem que
estar unida em prol de garantir o pleno
direito à cidadania das mulheres. A Lei
Maria da Penha foi uma grande conquis-
ta. Cada um de nós deve ser multiplica-
dor dessa idéia. Precisamos de uma de-
legacia melhor equipada e de uma Casa
Abrigo, a fim de garantirmos de fato o
direito das mulheres”.

Dentre as principais causas da violência
contra a mulher, Maria de Lourdes desta-
cou os problemas gerados pelas desigual-
dades sociais, como o desemprego e falta
de educação. “Muitas vezes estes proble-
mas geram o vício em álcool e entorpecen-
tes. Muitas vêm ao conselho para realizar
denúncias, porque têm vergonha de relatar
o caso para homens. Por isto, exigimos uma
estrutura específica para atender as mulhe-
res. Esperamos que toda sociedade adira a
essa causa”.

Lei Maria da Penha

A Lei Maria da Penha foi
sancionada em 7 de agosto de
2006 pelo então presidente Luiz
Inácio Lula da Silva; dentre as
várias mudanças promovidas
pela Lei está o aumento no ri-
gor das punições das agressões
contra a mulher quando ocorri-
das no âmbito doméstico ou fa-
miliar. A Lei entrou em vigor no
dia 22 de setembro de 2006, e
já no dia seguinte o primeiro
agressor foi preso, no Rio de
Janeiro, após tentar estrangu-
lar a ex-esposa.

O nome da Lei é uma home-
nagem a Maria da Penha Maia que foi agre-
dida pelo marido durante seis anos. Em 1983,
por duas vezes, ele tentou assassiná-la. Na
primeira com arma de fogo deixando-a para-
plégica e na segunda por eletrocução e afo-
gamento. O marido de Maria da Penha só foi
punido após de 19 anos de fato e ficou apenas
dois anos em regime fechado.

A Lei altera o Código Penal brasileiro e
possibilita que agressores de mulheres no
âmbito doméstico ou familiar sejam presos
em flagrante ou tenham sua prisão preven-
tiva decretada. Estes agressores também
não poderão mais ser punidos com penas
alternativas.  A legislação aumenta o tempo
máximo de detenção de um para três anos,
lei ainda prevê medidas que vão desde a
saída do agressor do domicílio até proibição
de sua aproximação da mulher agredida e
filhos.

Fonte: www.wikipedia.org.br

A secretária de educação Maria Anália Miranda falou da importância
das parcerias para defesa dos direitos das mulheres

O ator Leonardo
Pamplona foi o

responsável pela parte
teatral do evento

Mulheres de todas as
idades participaram do
evento
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 95, de 16 de abril de 2008.

Nomeia Assistente Técnica II

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. 47 da Lei Municipal 0572/2002 combinada com a Lei
675/2005, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH6,
Assistente Técnica II, a Srª. Graziela Marques Santos, lotada
na Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

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 décimo sexto dia do mês de abril de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo Pe-
drosa de Almeida, toma posse no Cargo em Comissão Assistente
Técnica II da Secretaria Municipal de Administração e Finanças,
símbolo NH6, a Srª. Graziela Marques Santos, CPF 005.960.095-
00, RG 11.762.020-30 SSP/BA, filha de Elias Teixeira Santos e
Maria Ângela Marques Santos, oportunidade em que foi cientifica-
da das suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades
inerentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem exer-
cê-lo, atendendo aos  princípios norteadores da administração pú-
blica, bem como  obedecendo  as normas existentes e as que vie-
rem  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, 16 de abril de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
          Prefeito de Barreiras

Graziela Marques Santos
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 97 de 17 de abril de 2008.

Exonera Chefe do Setor de Vigilância Sa-
nitária e Ambiental

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Bar-
reiras/BA, da forma que autoriza o Art. 28 e seus incisos da mes-
ma Lei c/c o Art. 47 da Lei Municipal 0572/2002, combinada
com a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Exonerar, do Cargo em Comissão NH6, Chefe do
Setor de Vigilância Sanitária e Ambiental, o Sr. Ubirajara Mar-
ques do Nascimento, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Bar-
reiras/BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Pre-
feitura 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 98, de 18 de abril de 2008.

Nomeia para a Subcoordenadoria de Vigilância Sanitária e
Ambiental

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. 47 da Lei Municipal 0572/2002 e conforme
a Lei 675/2005, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão
NH5, para a Subcoordenadoria de Vigilância Sanitária e
Ambiental, o Sr. Ubirajara Marques do Nascimento, lotado
na Secretaria Municipal de Saúde.
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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 décimo oitavo dia do mês de abril de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo
Pedrosa de Almeida, toma posse no Cargo em Comissão de
Subcoordenadoria de Vigilância Sanitária e Ambiental da
Secretaria de Saúde, símbolo NH5, o Sr. Ubirajara Marques
do Nascimento, CPF 602.068.539-04, RG 11.296.891-07
SSP/BA, filho de Benedito Batista do Nascimento e Doracy
Marques do Nascimento, 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, atendendo aos  princípios norteadores da administração
pública, bem como  obedecendo  as normas existentes e as que
vierem  a ser criadas pelos poderes competentes, sendo  declarado
EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal. O empossado
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, pelo
empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA , 18 de abril de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Ubirajara Marques do Nascimento
Empossado

EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº
037/2008

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  048/
2008

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE BARREIRAS,
pessoa jurídica de direito público, inscrita junto ao CNPJ/
MF Nº. 13.654.405/0001-95, tendo sua Prefeitura situa-
da à Avenida Clériston Andrade, Nº. 729, Centro, neste

município, aqui representado por seu Prefeito Municipal,
Sr. SAULO PEDROSA DE ALMEIDA

CONTRATADA: LEONARDO ROCHA MASINI, pes-
soa jurídica de direito privado, CNPJ nº 05.520.666/0001-
11, situada à pç. Coronel Antônio Balbino, nº 53, loja 71 B
– Centro – Barreiras/BA, CEP 47.800-000.

OBJETO:

Constitui objeto do presente contrato, a aquisição de
matérias de informática  para realização das atividades re-
alizadas pela Miquei – Movimento de Inclusão pela Quali-
dade do Especial Independente, em virtude do convênio
firmado entre a União, por intermédio do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS e o
Município de Barreiras, através da Secretaria Municipal
de Trabalho e Promoção Social, oferecidas a pessoas por-
tadoras de deficiência, conforme descrição presente na So-
licitação de Despesas – SD, que independente de transcri-
ção, é objeto deste contrato, bem como especificações
contidas nas demais cláusulas deste contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

Órgão: 02.14 – Fundo Municipal de Assistência Social

Atividade: 04.122.002.2.132 – Gestão das Atividades
do FMAS

Elemento: 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O valor do presente contrato é de R$ 6.518,90 (seis
mil quinhentos e dezoito reais e noventa centavos), que
serão pagos após atestado o recebimento dos serviços.

DO PRAZO:

O referido contrato terá vigência imediata a partir da
data de sua assinatura até o completo fornecimento dos
produtos.

FORO:

As partes elegem o Foro da Comarca de Barreiras –
Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais pri-
vilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas
do presente Contrato.
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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 surta os
seus jurídicos e legais efeitos.

Barreiras, 22 de fevereiro de 2008.

_____________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

__________________________________
LEONARDO ROCHA MASINI

CNPJ: 05.520.66/001-11

Testemunhas:

1.________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS

CNPJ Nº 08.595.187/0001-25

EXTRATO – PREGÃO PRESENCIAL-014/2008

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE da cidade de
Barreiras-Ba realizará Pregão Presencial N°014/08
regido pela Lei 8.666/93 e 10.520/02, no dia 07/05/
2008, às 09:00 horas, visando a aquisição de
MATERIAIS GRÁFICOS. O Edital estará disponível até
05/05/2008, mediante pagto de R$ 50,00, na Pref.
Municipal, Av. Cleriston Andrade, 729.

Barreiras-BA, 23 de abril de 2008

 ADENES OLIVEIRA SOUZA
Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS

CNPJ Nº 08.595.187/0001-25

EXTRATO – PREGÃO PRESENCIAL- 0152008

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE da cidade de Barreiras-Ba
realizará Pregão Presencial N°015/08 regido pela Lei 8.666/93
e 10.520/02, no dia 08/05/2008, às 09:00 horas, visando a
aquisição de MATERIAL DE ESCRITÓRIO.O Edital estará
disponível até 05/05/2008, mediante pagto de R$ 50,00, na
Pref. Municipal, Av. Cleriston Andrade, 729.

Barreiras-BA, 23 de abril de 2008

ADENES OLIVEIRA SOUZA
Pregoeiro

EXTRATO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E MANU-
TENÇÃO DE SISTEMAS Nº 028/2008

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2008

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 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 ANDRA-
DE FREIRE, brasileiro, casado, empresário, CPF: 408.978.855-
20, residente em Salvador/BA.

OBJETO:

O presente contrato tem por objeto a Locação e manutenção
preventiva e corretiva do Sistema de informática integrado, asses-
soria 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
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 Terceiros – Pessoa
Jurídica.

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O CONTRATANTE pagará mensalmente a CONTRATADA,
pelos serviços ora contratados os valores especificados no ANE-
XO I, cujas Notas Fiscais de Serviços serão emitidas com venci-
mento à vista, para pagamento até o dia 10 (dez) do mês do fatura-
mento. Será cobrado a título de implantação, instalação e treina-
mento dos sistemas o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais),  e a

REPUBLICAÇÕES



DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras5 Barreiras - Bahia - quarta-feira, 23 de abril de 2008        ANO 3  -  Nº 675

título de mensalidade 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 con-
trato de R$ 66.000,00 (Sessenta e seis mil reais).

DO PRAZO:

A duração do presente contrato será até 12 (doze) meses, po-
dendo 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 con-
trato 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
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS Nº 058/2008

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  074/2008

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 Clériston Andrade,
Nº. 729, Centro, neste município, aqui representado por seu Prefeito
Municipal, Sr. SAULO PEDROSA DE ALMEIDA

CONTRATADA: TRATOMEC LTDA, CNPJ: 34.060.608/
0001-23 , pessoa jurídica, sediada à Av. Clériston Andrade, 1.900 -
Loteamento Rio Grande, Barreiras/BA, neste ato representada pelo
Sr. Edson Tressino, brasileiro, comerciante, portador do CPF:
542.922-045-00, residente e domiciliado no município de Barreiras.

OBJETO:

Constitui objeto do presente Contrato a prestação de serviços
com trator de esteira e retroescavadeira na execução da limpeza e
extração de cascalho na Cascalheira da Prainha.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato corre-
rão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Órgão 02.11.00 – Secretaria de Infra estrutura e Serviços Pú-
blicos

Atividade: 15.452.011.2.153 – Apoio as Ações de Infra estrutura
Elemento: 3.3.9.0.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa

Jurídica

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O presente Contrato tem o seu valor total estimado em R$
7.900,00 (Sete mil e novecentos reais), para pagamento de 79 (se-
tenta e nove horas máquinas) previstas para a execução dos servi-
ços para o qual está sendo contratado, sendo o valor de R$ 100,00
(Cem reais a hora máquina), que serão pagos pela CONTRATAN-
TE em uma única parcela, no prazo de até 08 dias após a apresen-
tação da Nota fiscal / fatura, e devidamente atestado o recebimen-
to dos serviços.

§ 1º Caso não haja a necessidade de se utilizar todas as horas/
máquinas previstas, o valor será calculado pelo total das horas tra-
balhadas;

DO PRAZO:

O referido contrato terá vigência a partir da assinatura até a
completa execução dos serviços contratados e cumprimento das
cláusulas contratuais.

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 contratados, firmam o presente con-
trato em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas)
testemunhas, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos.

Barreiras,  24 de março de 2008.

_____________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

__________________________________
TRATOMEC LTDA

CNPJ: 34.060.608/0001-23
Contratado

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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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

Na sexta-feira, 18, uma nova edição da
Feira de Saúde foi realizada em Barreiras.
Diversos profissionais se revezaram duran-
te todo o dia atendendo os moradores do
bairro Ribeirão.

O evento foi organizado pela Prefeitura,
por meio da Secretaria Municipal de Saúde.
As unidades móveis de saúde ficaram à dis-
posição do público para a realização de exa-
mes preventivos e atendimentos médicos.

De acordo com o organizador da feira,
Francisco Antônio Lima, o evento vem sen-
do realizado constantemente nos principais
bairros da cidade, a fim de proporcionar
maior comodidade à população.

“A equipe da Secretaria de Saúde sabe o
quanto é importante estar mais próxima da
população carente. Aqui, oferecemos aten-
dimento médico, fisioterápico e odontológi-
co, além disso, contamos também com o apoio
da Secretaria de Promoção Social”.

“Aqui somos bem atendidos tanto adul-
tos quanto crianças. Moro há dois anos no
bairro Boa Sorte e acho, essa, uma boa idéia
da Prefeitura. Tenho duas filhas que já fo-
ram atendidas na primeira vez que a feira
foi realizada aqui no Ribeirão”, disse Celi-
vam Pereira.

De acordo com a organização da feira,

NOTÍCIAS DA SAÚDE

Feira de Saúde foi realizada no bairro Ribeirão

cerca de 450 pessoas foram atendidas, re-
cebendo medicamentos, além de outros ser-
viços especializados: “nas feiras a Secreta-

A Prefeitura faz um constante trabalho
de prevenção à dengue em Barreiras. Na
sexta, 18, através de uma parceria entre a
Secretaria de Saúde e a Secretaria de In-
fra-Estrutura, foi realizado um mutirão de
limpeza contra a dengue  nos bairros Vila
Rica e Cascalheira.

O evento contou com o apoio dos pro-
fissionais do PSF 4, PSF 5, PSF 9 e PSF
10, além dos alunos do CAIC. “Parabe-
nizo essa iniciativa da Secretaria de Saú-
de, que através dos seus profissionais,
busca conscienti-
zar a população
sobre a impor-
tância da preven-
ção aos focos do
mosquito da den-
gue. Todos nós
somos responsá-
veis pelo comba-
te ao Aedes ae-
gypti.”

Prefeitura fez Mutirão de limpeza contra a dengue
Faça a sua parte!

1) Misture uma colher de chá de água sani-
tária com um litro de água e borrife nas plan-
tas de sua casa. A mistura não faz mal às
plantas e mata o mosquito da dengue;
2) 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;
3) Limpe calhas e lajes das casas;
4) Lave bebedouros de aves e animais com

escova ou bucha
e troque a água
pelo menos uma
vez por semana;
5) Guarde as gar-
rafas vazias de
cabeça para bai-
xo, em local abri-
gado;
6) Fure latas e
pneus velhos;

ria de Saúde também são oferecido exames
laboratoriais, além de procedimentos espe-
cializados como cardiologia e ginecologia”.

O combate ao mosquito é um dever de todos

Cerca de 450 pessoas
foram atendidas na Feira de

Saúde


