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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

FOTOS WASHINGTON LUIZ

Na semana passada, o prefeito Saulo
Pedrosa esteve reunido com a gerente de
interação do Instituto Euvaldo Lodi - IEL,
Edneide Lima e o diretor local, Horlando
Júnior. O objetivo do encontro foi discutir
formas de maior incentivo para o estágio
dos estudantes em empresas públicas e
particulares de Barreiras.

“O estágio é a melhor forma de aper-
feiçoamento profissional. O IEL possui
uma gama de universitários das mais di-
versas áreas aptos a trabalhar em qual-
quer empresa. Recentemente recebemos
um prêmio referente às melhores práti-
cas de estágio no estado. Percebemos
uma maior abertura dos empresários de
Barreiras, no sentido da formação dos
estagiários nos níveis superior e técnico”,
comentou Edneide.

Em pauta também esteve a busca do
apoio da Prefeitura para o Fórum de Es-
tágio da Bahia, que é uma instância con-
sultiva formada por instituições de ensi-
no, empresas e estudantes, buscando con-
tribuir para o desenvolvimento de uma cul-
tura voltada para o fomento de progra-
mas de estágio que possibilitem a capaci-
tação profissional de estudantes.

Para o prefeito Saulo Pedrosa é fun-
damental colaborar para que os estudan-
tes da cidade tenham um melhor aper-
feiçoamento profissional. “Sabemos da
grande credibilidade que o IEL possui,
atuando, inclusive, em outras cidades da
Bahia. Estamos sempre aptos a formar
parcerias para que os nossos jovens te-
nham uma melhor formação. Estamos
fazendo a nossa parte e esperamos que
os empresários também estejam aten-
tos a essa questão”.

Os estudantes interessados em parti-
cipar do programa de estágio do IEL po-
dem acessar o site: www.ielestagio.org.br/
estudantes ou ir até a sede do instituto lo-
calizada a Rua Custódia Rocha de Car-
valho, nº 152, 1º andar. Para maiores in-
formações, o telefone do IEL Barreiras é
3611-6136.

Prefeitura apóia capacitação dos jovens de Barreiras

Programa de Estágio do IEL

O que é?

O Programa de Estágio do IEL/BA, em prática há mais de 30 anos, promove a interação
entre estudantes, instituições de ensino e empresas contribuindo para a formação de futu-
ros profissionais.

O acesso ao Programa de Estágio é feito através de Convênios com instituições de
ensino e empresas, que têm por objeto possibilitar, por meio da realização de estágios,
oportunidades de aperfeiçoamento da formação profissional de estudantes de ensino mé-
dio, da educação profissional e de nível superior, da rede de ensino público e privado, de
acordo com a Lei n.º 6.494/77 e do Decreto n.º 87.497/82, ou de outros dispositivos legais
que vierem a ser adotados

Fórum de Estágio da Bahia

O que é?

Instância Consultiva composta por instituições de ensino, empresas, agentes de
integração e estudantes, que busca contribuir para o desenvolvimento de uma cultura
voltada para o fomento de Programas de Estágio que possibilitem a capacitação pro-
fissional de estudantes, constituindo-se, assim, um espaço de experiência e vivência
nas organizações.

Objetivos:

• Atuar como fórum de esclarecimento sobre assuntos referentes ao estágio;
• Promover eventos que divulguem a filosofia do estágio como instrumento de forma-

ção profissional;
• Articular junto às instituições do ensino, ações que visem a melhoria da qualidade do estágio;
• Identificar problemas no desenvolvimento do estágio nas empresas, sugerindo medi-

das que contribuam para a sua eficácia;
• Identificar ações que facilitem a obtenção de vagas de estágio nas empresas;
• Discutir as legislações estadual e federal referentes a estágio.

O prefeito Saulo Pedrosa esteve reunido com a gerente de interação do IEL, Edneide Lima e o
diretor local, Horlando Júnior
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Estado da Bahia - Município de Barreiras
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Barreiras - Bahia
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GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº
031/2008
REFERENTE À PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO Nº 042/2008

CONTRATANTE:  O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, pes-
soa jurídica de direito público, inscrita junto ao CNPJ/MF sob nº
13.654.405/0001-95, tendo sua Prefeitura situada à Avenida Clé-
riston Andrade, Nº 729, Centro, neste Município, aqui representado
por seu Prefeito Municipal, Sr. Saulo Pedrosa de Almeida.

CONTRATADO: DINIZ DINIZ & PINHEIRO LTDA,
CNPJ 04.645.666/0001-58, situada à Rua Marechal Deodoro, nº
84, Centro - Barreiras/BA.

OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO:

Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de materiais
de limpeza com o intuito de promover a higiene das salas onde
funcionam as oficinas oferecidas pelo Miquei – Movimento de In-
clusão pela Qualidade do Especial Independente, em virtude do
convênio firmado entre a União, por intrermédio do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS e o Município
de Barreiras, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Pro-
moção Social, oferecidas a pessoas portadoras de deficiência.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

Órgão: 02.14.00 – Fundo Municipal de Assistência Social;
Atividade: 04.122.002.2.132 – Gestão das Ativ. Fundo Mun.

de Assistência Social-FMAS;
Elemento: 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo.
PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O valor do presente contrato é de até R$ 713,85 (setecentos e
treze reais e oitenta e cinco centavos), que serão pagos pelo CON-
TRATANTE ao CONTRATADO, mediante a apresentação de
Nota Fiscal emitida pelo CONTRATADO, de acordo com a pro-
posta de preço já aprovada.

DO FORNECIMENTO

A entrega dos materiais de limpeza será parcelada após a assi-
natura deste contrato, devendo ser emitida a nota fiscal correspon-
dente à quantidade adquirida.

FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Barreiras/Ba, para
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunci-
ando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Barreiras, 22 de fevereiro de 2008.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE  PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS E OBRAS
Carta Convite nº 103/2007

Pelo presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Ser-
viços e Obras, ref. a Carta Convite nº 103/2007, que entre si fazem
de um lado na qualidade de CONTRATANTE,  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 empresa
EMPREITEIRA IRMÃOS CARVALHO LTDA, CNPJ  nº.
07.148.283/0001-62, situada à Rua Dr. Orlando de Carvalho, nº 01
Qd. 73, Morada da Lua – Barreiras -BA, neste ato representada
pelo sócio o Sr. FILINTRO ANTÔNIO DE CARVALHO, bra-
sileiro, casado, portador do RG nº 09.348.765-75 SSP-CE e inscri-
to no CPF nº 630.382.265-72, residente e domiciliado à Rua Josafá
Marinho, nº 76, Morada da Lua – Barreiras-BA,  doravante deno-
minada CONTRATADA, com base na Carta Convite nº 103/2007
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, me-
diante as cláusulas e condições seguintes:

1) CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO TERMO
ADITIVO

O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar a cláusula ter-
ceira do referido contrato. A presente alteração encontra-se de
conformidade com artigo 57 e 65 da Lei 8.666/93.

2) CLÁUSULA SEGUNDA –  DO PREÇO E CONDIÇÕES

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

______________________________________________
DINIZ DINIZ & PINHEIRO LTDA

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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4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR  -  CONCORRÊN-
CIA PÚBLICA Nº 005/2005

Pelo presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de
Serviços de Transporte Escolar celebrado em 08/02/2006, que
entre si fazem de um lado na qualidade de CONTRATANTE, o
MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BA,  pessoa jurídica de direi-
to 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

DE PAGAMENTO

Considerando que no orçamento inicial  que deu origem a carta
convite 103/2007, não estava incluso o valor da reforma do anexo
da Escola Santo Antônio;

Considerando que agora se fará necessário a reforma do mes-
mo para instalar mais uma sala de aula;

Sendo assim, fica aditado o valor do referido contrato em mais
R$ 6.125,89 (seis mil cento e vinte e cinco reais e oitenta e nove
centavos), perfazendo o valor total do contrato em R$ 51.931,08
(cinqüenta e hum mil novecentos e trinta e hum reais e oito centavos)

3) CLÁUSULA TERCEIRA  –-DAS DEMAIS DISPOSI-
ÇÕES

Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas e con-
dições do Contrato ora aditado. Assim, por estarem justas e con-
tratadas, 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), 29 de fevereiro de 2008.

_____________________________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

______________________________________________
EMPREITEIRA IRMÃOS CARVALHO LTDA

Contratado

Testemunhas:

1._______________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

 2.________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

 CPF: 095.600.764-34

outro lado, a empresa TRANSPORTES RAINHA NORDES-
TE LTDA, CNPJ nº 16.327.243/0001-37, inscrição Estadual nº
059.292.373, inscrição Municipal nª 2615, com endereço à Rua
Napoleão Macedo, nº 268, Bairro São Miguel, na cidade de Bar-
reiras (BA), neste ato representada pela Sra. TONIA SCHMI-
DTT DE CASTRO, brasileira, advogada, inscrita na OAB sob.
nº 698-B, CPF: 569.767.550-04, RG: 11126622-84 SSP/SBA, re-
sidente e domiciliado nesta cidade, conforme procuração pública
transcrita no livro 188, folhas 135, no Primeiro Ofício de Notas
de Barreiras-BA, em 26/01/2006, aqui denominada CONTRA-
TADA, conforme lhes permite  a Lei 8.666/93,  têm justo e con-
tratado 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 Quin-
ta do Contrato 005/2005 –Concorrência Pública – referente e pres-
tação de serviços de Transporte Escolar. A presente alteração en-
contra-se de conformidade com artigo 57 e 65 da Lei 8.666/93.

2) CLAUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

Tendo em vista o cumprimento da legislação vigente, em pro-
porcionar o transporte escolar aos alunos da rede municipal;

Considerando que os serviços são de natureza continuada;

Considerando que a prorrogação do prazo do referido contrato
está prevista em sua cláusula quinta;

Fica assim prorrogado até 30 de junho de 2009, o prazo do con-
trato.

3) CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E CONDI-
ÇÕES DE PAGAMENTO

Para atender ao novo período letivo, fica mantido o valor de R$
1,90 (um real e noventa centavos) o quilometro rodado para vans e
similares, e de R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos) o quilome-
tro rodado para ônibus e micro-ônibus.

Considerando também as mudanças nas rotas escolares para
o ano de 2008.

Fica  estimado em até R$ 603.532,80 (Seiscentos e três mil
quinhentos e trinta e dois reais e oitenta centavos), o valor do
contrato para atender aos 208 dias letivos do ano escolar de 2008.

4) CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para o pagamento deste Termo Aditivo correrão

por conta dos recursos da seguinte Dotação Orçamentária:

ORGÃO: 02.08 – Secretaria  de  Educação, Cultura , Esporte
e Lazer;
ATIVIDADE: 12.361.016.2.080 – Gestão das atividades do
PNATE;
ATIVIDADE: 12.361.016.2.079 – Gestão das Atividades do
Salário Educação;
ATIVIDADE: 12.361.016.2.067 – Gestão das Atividades Edu-
cacionais;
UNIDADE: 3.3.9.0.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
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Jurídica;

5) CLÁUSULA QUINTA – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas e con-
dições do Contrato ora aditado. Assim, por estarem justos e con-
tratados, 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), 09 de janeiro de 2008

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa de Almeida

Prefeito Municipal

TRANSP. RAINHA NORDESTE LTDA
p/p Tonia Schmidtt de Castro

Contratada

Testemunhas:

1_______________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

 CPF: 787.485.345-87

2_______________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

 CPF: 095.600.764-34

REPUBLICAÇÕES

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 Clé-
riston Andrade, Nº. 729, Centro, neste município, aqui representa-
do por seu Prefeito Municipal, Sr. SAULO PEDROSA DE AL-
MEIDA

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 – Pes-
soa 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
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
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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS-BA

CNPJ 13.654.405/0001-95

P.P. N° 016/2008

O Município realizará Pregão em referência, dia 15/05/2008, às 09:00 h,
em sua sede, visando aquisição de livros didáticos e paradidáticos.
Edital disponível até 12/05/2008, R$ 50,00, Av. Clériston Andrade,
729.Centro.

Barreiras, Ba. 28/04/2008.

Adenes Oliveira Souza.
Pregoeiro.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

______________________________________________
FREIRE IMFORMÁTICA LTDA

Contratado

Testemunhas:

1._______________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

 2.________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

 CPF: 095.600.764-34

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL Nº 053/
2008
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  065/2008

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

CONTRATADA: RAYMUNDO PEDRO DE
CARVALHO BATISTA, brasileiro, engenheiro de minas, RG:
05.003.761-74 SSP/BA, CPF: 611.406.605-78, residente e
domiciliado à Rua Bolandeira, 70 Jardim Primavera, Barreiras/BA.

OBJETO:

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços
de assessoria técnica ambiental para acompanhamento do
cumprimento das condicionantes do licenciamento ambiental do
esgotamento sanitário, no bairro da Cascalheira, em Barreiras,
apresentando para tanto estratégias políticas e legais para
regularização e viabilização da construção e ampliação da referida
obra, buscando também avaliar os possíveis impactos gerados
pelo empreendimento, características atuais e históricas da área
onde se localiza a obra, tudo conforme descrito na proposta de
trabalho que independentemente de sua transcrição é parte
integrante deste contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

Órgão: 02.11.00 – Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Públicos.

Atividade: 04.122.002.2.149 – Gestão das Ativ. da Sec. de
Infraestrutura e Serviços Públicos.

Elemento: 3.3.9.0.36.00 – Outros serviços de Terceiros –
Pessoa Física.

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O valor global do presente contrato é de R$ R$ 7.650,00
(sete mil seiscentos e cinqüenta reais), que deverá ser pago em
até 30 dias após a apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente
atestado o recebimento dos serviços.

DO PRAZO:

O prazo de execução dos serviços objeto deste contrato será,
no máximo, de 60 (sessenta) dias, contados da data de assinatura
deste contrato.

FORO:

As partes elegem o Foro da Comarca de Barreiras/Ba, para
dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o
presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma,
conjuntamente com as testemunhas a seguir, para que se produzam
os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumprir
e fazer cumprir o presente contrato, por si e seus sucessores, em
juízo e fora dele.

Barreiras, 19 de março de 2008.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

______________________________________________
RAYMUNDO PEDRO DE CARVALHO BATISTA

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

Foi realizada na manhã de ontem, 28, a
entrega dos prêmios aos vencedores de qua-
tro categorias da 2ª Corrida Rústica da Paz.
O evento esportivo aconteceu no dia 20
deste mês na Vila Amorim e teve o apoio
da Prefeitura de Barreiras, por meio da Se-
cretaria de Educação.

Os atletas vencedores receberam das
mãos da Secretária Maria Anália Miranda
uma televisão de 20", além de troféus e me-
dalhas. Ela incentivou os atletas a persisti-
rem sempre e buscar o profissionalismo no
esporte. “A Prefeitura entende que o atle-
tismo é uma atividade séria e a gente sem-
pre oferecerá apoio quando houver com-
prometimento com o esporte”, disse.

Dentre os atletas, uma garota de apenas
12 anos chamou a atenção. Rairane de Sou-
za, estudante da 7ª série do Caic foi a ven-
cedora da categoria feminina livre. Apesar
de franzina, a garota foi destaque na prova e
revelou que gosta de correr. “Já venci vári-
as provas antes”, falou com alegria.

Os outros três vencedores foram João
Muniz, 56 anos, que competiu na categoria
acima de 55 anos. Edmundo Pereira na
categoria até 45 anos e Fábio dos Santos,
1º lugar na categoria até 35 anos.

Cerca de 250 atletas participaram da

Vencedores da Corrida Rústica da Paz são premiados
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No dia 06 deste mês, foi realizado no gi-
násio municipal de Lauro de Freitas, a 2ª eta-
pa do campeonato estadual de jiu-jitsu, pro-
movido pela Federação de Jiu-Jitsu do Esta-
do da Bahia, onde o atleta Cid Teixeira, da
equipe Gracie Barra, representou Barreiras
obtendo a medalha de bronze na categoria
peso pena, faixa marrom.

“Participei de um campeonato bastante
disputado, com atletas de alto nível, este re-
sultado foi muito bom para a cidade, com
isso, estou classificado para o brasileiro que
será realizado nos dias 10 e 11 de maio. Ago-
ra busco o apoio dos empresários para con-
seguir o patrocínio”.

O atleta ressalta que através dos bons re-
sultados obtidos ao longo das competições
que participou, conseguiu atender a todos os
requisitos para participar do Programa FAZ
ATLETA, onde o Governo do Estado busca

prova que teve como principal objetivo, pro-
mover a integração de crianças, jovens e
adultos. Além disso, o evento teve cunho

Atleta de Barreiras está classificado para
Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu
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social. Foram arrecadados 150 quilos de ali-
mentos não perecíveis que serão doados a
entidades beneficentes de Barreiras.

Os atletas
vencedores
receberam da
Secretária Maria
Anália Miranda
uma televisão de
20” cada

Faz Atleta viabiliza destaque de esportistas baianos no cenário nacional

Garra, talento e superação já não são mais os elementos básicos para um atleta. A tudo isso
deve-se juntar aperfeiçoamento técnico, suplementos, bons equipamentos e muito treino. Esse
reforço tem um custo, muitas vezes, alto demais para o esportista e sua família bancarem sozi-
nhos. Por isso, antes de garantir um lugar no podium, muitos deles precisam se esforçar para
conquistar um patrocinador. Na Bahia, as empresas são estimuladas a apoiar o esporte através do
Faz Atleta, um programa de incentivo fiscal do Governo Estadual.

Esportistas que contam com o apoio do programa têm conseguido grandes resultados para o
estado. O nadador Luiz Rogério Arapiraca, que garantiu vaga nos Jogos Pan-Americanos que
foram disputados no Rio de Janeiro em 2007, foi patrocinado pelas Lojas Insinuante, através do
programa, durante três anos. Agora ele pertence à equipe da Universidade Santa Cecília de
Santos (Unisanta), de Santos (SP). Arapiraca conseguiu bater o recorde da prova seletiva nos
1.500 metros, estilo livre, com um tempo de 15min 29s 01.
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incentivar as empresas a apoiar o esporte por
meio de incentivos fiscais.

“Eu espero que as grandes empresas de
Barreiras, agora nos dêem mais apoio. Temos
uma boa equipe de atletas e já deixamos de
participar de muitos eventos devido à falta de
patrocínio. Agora com o incentivo fiscal eu
espero ter maior facilidade”, relatou Cid.

O professor Cid Teixeira com seus alunos já
conseguiu vários títulos em campeonatos
estaduais


