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A Prefeitura intensificou o combate à
dengue em Barreiras, por esse motivo,
contratou mais agentes de endemias para
atuar nas frentes de combate ao mosqui-
to Aedes aegypti.

“Estamos ampliando as nossas ações con-
tando com o apoio das escolas municipais,
estaduais, Dires e 10º BPM, além dos PSF´s.
Mas, o combate ao mosquito tem que ser fei-
to, também pela população de forma cons-
tante”, disse o sub-coordenador da Vigilância
Sanitária e Ambiental, Ubirajara Marques.

Dentre as ações realizadas através do
Centro de Controle de Zoonoses, estão os
mutirões para o recolhimento de lixo e pneus
e o trabalho educativo do Núcleo de Educa-
ção Popular em Saúde - NEPS nas escolas.

“Estamos passando a mensagem de que
a população tem que evitar a água parada.
O ovo do mosquito se transforma em mos-
quito rapidamente; num período de oito a dez
dias, uma fêmea pode colocar até 300 ovos.
Por isso, é tão importante o engajamento da
comunidade nessa luta”, disse o educador
em saúde do NEP´ s, João Libânio.

Prefeitura intensifica ações contra
focos do Aedes aegypti

Combater a dengue é um dever de todos

De acordo com a equipe do Centro de
Controle de Zoonoses, a maior parte dos
focos do mosquito é encontrada dentro das
residências, por isso, os agentes são enfáti-
cos em destacar alguns cuidados básicos
para evitar o surgimento de focos, como:
misturar uma colher de chá de água sanitá-
ria com um litro de água e borrifar nas plan-
tas, lavar bem os pratos de plantas e xaxins,
passando um pano ou bucha para eliminar
completamente ovos de mosquitos e trocar
a água por areia nos pratinhos das plantas.

“Qualquer recipiente que acumule água
deve ser lavado com uma bucha e sabão
pelo menos uma vez por semana, a exem-
plo dos bebedouros de cães e gatos. Os ovos
do mosquito podem sobreviver pelo perío-
do de até um ano”, disse o supervisor de
endemias/dengue, Jotair Ferreira.

Plano de Contingência da Dengue –
Na quarta, 30, o Comitê de Combate à den-
gue esteve reunido no auditório do Colégio
Sagrado Coração de Jesus, às 14 horas; em
pauta foi discutido o Plano Municipal de
Contingência da Dengue.

Bahia e Piauí registram morte
por dengue

Os Estados da Bahia e do Piauí regis-
traram na quinta-feira (24) mortes por den-
gue. Segundo a Secretaria de Saúde da
Bahia foi confirmada na quinta a primeira
morte por dengue registrada este ano em
Salvador. Uma menina de 9 anos, residen-
te no bairro periférico de Coutos, não re-
sistiu às complicações da dengue hemor-
rágica e morreu, no Hospital da Cidade.

No Piauí uma criança de um ano e qua-
tro meses foi a primeira vítima de dengue
hemorrágica neste ano, no Estado. A morte
ocorreu na terça-feira (22) à noite no hos-
pital Casamater.

De acordo com a Secretaria de Saúde
da Bahia, a morte é a quarta no Estado em
2008. Foram notificados até o dia 18,
15.968 casos de dengue este ano. No mes-
mo período do ano passado, foram 14.174.
Até o dia 24, foram registradas 22 ocor-
rências de dengue hemorrágica no estado.

Fonte: Agência Estado
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EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO
Nº 069/2008
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  091/
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 situ-
ada à Avenida Clériston Andrade, Nº. 729, Centro, nes-
te município, aqui representado por seu Prefeito Mu-
nicipal, Sr. SAULO PEDROSA DE ALMEIDA

CONTRATADA: JOAQUIM CARNEIRO DA SILVA
E CIA LTDA, CNPJ/MF Nº. 1.3647.551/0001-66, situa-
da à Av. Clériston Andrade, 2213-A Parque Lacerda - Bar-
reiras (BA).

OBJETO:

Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de
materiais de construção para realizar a manutenção dos
imóveis onde funcionavam escolas municipais, que serão
devolvidos aos seus proprietários, tudo conforme orça-
mento e demais especificações contidas no Processo de
Dispensa de Licitação nº. 091/2008 que, independente-
mente de transcrição integram o presente Contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

Órgão: 02.08.00 – Secretaria de Educação, Cultura, Es-
porte e Lazer.

Atividade: 12.361.016.2.069– Gestão das Ativ. do En-
sino Fundamental

Elemento: 3.3.9.0.30 – Materiais de Consumo.

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
O valor do presente contrato é de R$ 6.693,16 (seis mil

seiscentos e noventa e três reais e dezesseis centavos)

DO PRAZO:

O referido contrato terá vigência imediata a partir da
data de sua assinatura até o cumprimento das obrigações
contratuais.

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 oriun-
das 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 produza
os jurídicos e legais efeitos

Barreiras (BA), 03 de abril  de 2008.

_____________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

__________________________________
 JOAQUIM CARNEIRO DA SILVA E CIA LTDA

CNPJ/MF Nº. 1.3647.551/0001-66

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

O Programa de Erradicação do Traba-
lho Infantil - PETI, do Governo Federal, em
parceria com o Município, tem como objeti-
vo retirar as crianças e adolescentes, de 07
a 14 anos, do trabalho degradante das ruas.

Na quarta, 30, os alunos do PETI parti-
ciparam de uma série de atividades durante
a 2ª Feira do Livro. No Parque de Exposi-
ções, onde está localizada a sede do pro-
grama, foram expostos trabalhos e realiza-
das apresentações de teatro e música das
680 crianças atendidas em Barreiras.

“Nessa feira estamos expondo os tra-
balhos desenvolvidos pelos alunos do PETI,
além de dramatizações de obras estudadas
durante o projeto Baú de Leitura”, disse a
coordenadora pedagógica do PETI, Edleu-
za Amorim.

O projeto Baú de Leitura possui a fi-
nalidade de despertar o gosto pela leitura
através de atividades lúdicas e paródias.

“Fazemos um trabalho de motivação
com as crianças, além das atividades lú-
dicas também desenvolvemos a questão
da consciência ambiental, por meio do in-
centivo à preservação da natureza”, co-
mentou a coordenadora do Baú de Leitu-
ra, Célia Costa.

De acordo com a coordenadora de pro-
gramas e projetos, Nádia Alencar, as ações
desenvolvidas durante o evento irão con-
tribuir para a implantação do projeto, “Bra-

2ª Feira do Livro é promovida no PETI

sil de todos os sons, cores e raças”, do
Governo Federal.

“A feira busca incentivar ainda mais o
hábito da leitura, além disso, essa atividade

O que é o PETI?

O PETI é um Programa do Governo Federal que tem como objetivo retirar as crianças e
adolescentes, de 07 a 14 anos, do trabalho considerado perigoso, penoso, insalubre ou degra-
dante, ou seja, aquele trabalho que coloca em risco a saúde e segurança das crianças e adoles-
centes.

Quem pode ser inserido no PETI?

As famílias que tiverem filhos com idade entre 07 e 14 anos que trabalham em atividades
perigosas, penosas, insalubres e degradantes. Devem ser priorizadas as famílias com renda per
capita de até ½ salário mínimo, ou seja, aqueles que vivem em situação de extrema pobreza.

Quais são os critérios de permanência da família no Programa?

Retirada de todos os filhos menores de 16 anos de atividades laborais;
Manutenção de todos os filhos da faixa etária de 07 a 14 anos na escola;
Apoio à manutenção dos filhos nas atividades da Jornada Ampliada;
Participação nas atividades sócio-educativas;
Participação em programa e projetos de qualificação profissional e de geração de emprego e

renda oferecidos.

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego - www.mte.gov.br

irá colaborar para a implantação do pro-
grama Brasil de todos os sons, cores e ra-
ças, que estimulará ainda mais nas crian-
ças o gosto pela leitura”.

O objetivo da feira é despertar um maior interesse pela leitura

As crianças desenvolveram diversas ativi-
dades durante o evento
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A coordenadora do Baú de Leitura, Célia
Costa, a coordenadora pedagógica do PETI,
Edleuza Amorim e a coordenadora de pro-
gramas e projetos, Nádia Alencar


