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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

Em comemoração aos 117 anos
de emancipação política de Bar-
reiras, a Prefeitura, por meio do
Departamento de Cultura, realiza
o projeto “Quem Diz História Diz
Mudança Também – 4ª Mostra”,
nos meses de maio e junho, no
Centro Cultural.

Nesse período serão desenvol-
vidas atividades culturais, tais
como: Cursos de Teatro para alu-
nos da Rede Municipal de Ensino;
Curso de Contadores de Histórias
para Professores de 1ª a 4ª séri-
es; apresentação de espetáculos
Teatrais de produções locais e de
outros estados e Mostra de Esque-
tes Teatrais, como resultado dos
cursos oferecidos.

“O teatro é uma das mais belas
manifestações da arte. Nele, há uma
transformação da realidade que é
ajustada às idéias dos criadores das
peças, onde o contraste entre a fan-
tasia e a realidade, constrói os mais

4ª Mostra leva barreirenses ao teatro
Peça “Diário de um louco” estará em cartaz amanhã

Dias:  16, 17 e 18 de maio
Horário: Sexta e sábado ás 21:00h e no domingo às 20
horas
Local: Centro Cultural de Barreiras
Ingresso: um livro

Resumo:
O texto publicado originalmente na coletânea Ara-

bescos  (1835), o conto Diário de Um Louco de Nico-
lai Gógol (1809-1852) relata em forma de diário a vida
de Popristchin, um funcionário público subalterno que
vê seus sonhos de ascensão social esbarrarem no siste-
ma corrupto e paternalista da burocracia russa czarista.

Devido ao seu potencial dramático, caracterizado pela
maneira dialógica com que mostra a alienação do ho-
mem moderno em sua busca de identidade nas conven-
ções sociais, no olhar do outro, o conto foi adaptado
para o teatro francês por Silvie Luneau e Roger Coggio
e encenado no Brasil por Ivan Albuquerque, em 1964,
tendo Rubens Corrêa no papel de Popristchin. Recen-
temente, foi montado por Diogo Vilela e apresentado
em diversas capitais do Brasil.

ESPETÁCULO: “Diário de
Um Louco” (ADULTO)

belos espetáculos teatrais”, disse o
administrador do Centro Cultural
Osmar Mendes Júnior.

De acordo com o prefeito Saulo
Pedrosa, o objetivo da mostra é pos-
sibilitar, à comunidade, a celebração
do aniversário de Barreiras, por meio
do legítimo exercício de cidadania,
tendo acesso ao consumo de bens
culturais de boa qualidade.

“A nossa cidade, apesar do cres-
cimento econômico, ficou, durante
muitos anos, carente de espetácu-
los teatrais. Por isso, desde o início
da nossa gestão, buscamos revita-
lizar o teatro. A apresentação des-
sa 4ª Mostra é a prova de que o
nosso trabalho surtiu efeito”.

Nessa sexta, sábado e domingo
estará em cartaz a peça “Diário
de um louco”, encenada pelo ator
Adeilton Lima, de Brasília. Como
ingresso será cobrado um livro; a
arrecadação vai ser doada para a
biblioteca do município.

A secretária de
educação Maria Anália
e a coordenadora de
cultura Lélia Rocha
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GABINETE DO PREFEITO

DECRETO  Nº 024 de 07 de Maio de 2008.

“HOMOLOGA O RESULTADO FINAL DO
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARREIRAS, PARA OS
CARGOS QUE RELACIONA.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS – ESTADO DA
BAHIA , no desempenho de suas atribuições legais e em conformida-
de com o Edital do Concurso Público, publicado no Diário Oficial do
Município, Edição nº 564, de 05 de Novembro de 2007,

CONSIDERANDO os resultados apresentados pela Empresa ven-
cedora da Licitação, FAPES – Fundação de Administração e Pesquisa
Econômico-Social;

CONSIDERANDO a relação final de classificados, por cargos,
publicada no Diário Oficial do Município – www.barreiras.ba.gov.br,
Edições nº 645, 661 e 677, de 10 de Março de 2008, 02 de Abril de
2008 e 25 de Abril de 2008, respectivamente e no site da FAPES
(www.fapes.org.br),

RESOLVE:

Art. 1º - HOMOLOGAR o resultado do Concurso Público da Pre-
feitura Municipal de Barreiras, para provimento dos cargos relaciona-
dos nas referidas classificações finais, descritos a seguir em ordem
alfabética:

· Administrador;
· Agente de Trânsito;
· Agente de Tributos;
· Analista Ambiental;
· Analista de Sistemas;
· Artífice;
· Assistente Administrativo;
· Assistente Social;
· Auditor Fiscal;
· Auxiliar de Consultório Dentário;
· Auxiliar de Enfermagem;
· Auxiliar de Fiscalização Administrativa;
· Auxiliar de Laboratório;
· Auxiliar de Manutenção e Reparos;
· Auxiliar de Serviços Gerais;
· Contador;
· Desenhista de Projetos;
· Economista;
· Enfermeiro;
· Engenheiro Agrônomo;
· Engenheiro Civil;
· Engenheiro de Alimentos;
· Especialista em Educação;
· Farmacêutico;
· Fiscal de Tributos;
· Fisioterapeuta;
· Fonoaudiólogo;
· Geólogo;
· Inspetor de Saneamento;
· Médico Anestesista;
· Médico Cardiologista;
· Médico Clínico Geral;
· Médico Dermatologista;

· Médico Ginecologista;
· Médico Infectologista;
· Médico Neulogista;
· Médico Oftalmologista;
· Médico Ortopedista;
· Médico Otorrinolaringologista;
· Médico Pediatra;
· Médico Psiquiatra;
· Médico Radiologista;
· Médico Urologista;
· Médico Veterinário;
· Motorista de Veículos Pesados;
· Motorista;
· Nutricionista;
· Odontólogo;
· Professor I;
· Professor IV - Artes;
· Professor IV - Ciências;
· Professor IV – Educação Física;
· Professor IV – Ensino Religioso;
· Professor IV - Geografia;
· Professor IV - História;
· Professor IV - Informática;
· Professor IV - Inglês;
· Professor IV – Língua Portuguesa;
· Professor IV - Matemática;
· Professor IV;
· Psicólogo;
· Psicopedagogo;
· Recreador;
· Sociólogo;
· Técnico em Agropecuária;
· Técnico em Edificações;
· Técnico em Enfermagem;
· Técnico em Laboratório;
· Técnico em Radiologia;
· Técnico em Topografia;
· Telefonista;
· Terapeuta Ocupacional;
· Turismólogo;
· Vigia.

Art. 2º - O prazo de validade do Concurso Público é de 02 (dois)
anos, a contar da data da publicação desta Homologação, podendo ser
prorrogado por igual período, por Decreto do Executivo.

Art. 3º - As vagas existentes no Quadro Pessoal da Prefeitura do
Município de Barreiras, ou as que vierem a existir no prazo de valida-
de do presente Concurso, serão preenchidas, conforme a necessida-
de e a possibilidade financeira, respeitando-se rigorosamente a ordem
de classificação dos candidatos.

Art. 4º - Exauridas todas as etapas do Concurso Público da Pre-
feitura Municipal de Barreiras para os cargos de Operador de Máqui-
nas Pesadas; Agente de Combate às Endemias; Agente Comunitário
de Saúde; e Guarda Municipal, publicar-se-á a Homologação Final
dos referidos Cargos.

Art. 5º- Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DOS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO
PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS PARA OS CARGOS DE AGENTE DE TRÂNSITO

E MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS PUBLICADO JUNTO À HOMOLOGAÇÃO

A FUNDAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PESQUISA ECONÔMICO-SOCIAL (FAPES), no uso de suas atribuições
legais, faz saber, devido à falha de formatação, a Retificação do Resultado Final da Prova Objetiva dos candidatos
inscritos no Concurso Público da Prefeitura Municipal de Barreiras para os cargos de Agente de Trânsito e Motorista
de Veículos Pesados, publicado junto à Homologação em Diário Oficial do dia 12 de maio de 2008, edição nº 686.

Salvador, 13 de maio de 2008

Edinaldo César Santos
Diretor Presidente

MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS

REPUBLICAÇÃO
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AGENTES DE TRÂNSITO
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ENGENHIERO CIVIL
SEM APROVADOS
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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

Desde o início do ano as ações de com-
bate à dengue foram intensificadas pela
Prefeitura, por meio do Centro de Controle
de Zoonoses. O objetivo da campanha é de
obter uma maior adesão da população.

“Estamos fazendo a nossa parte, por
meio da contratação de mais agentes, mu-
tirões e de um trabalho educativo da equipe
do Núcleo de Educação Popular em Saú-
de. Porém, nada adiantará se a população
não se conscientizar de que tem que man-
ter os seus quintais limpos e cobrar dos vi-
zinhos para que façam o mesmo. Comba-
ter a dengue é um dever de todos”, disse o
prefeito Saulo Pedrosa.

De acordo com o sub-coordenador da
Vigilância Sanitária e Ambiental Ubirajara

Barreiras contra a dengue
Maior parte dos focos do mosquito é encontrada dentro das residências

Marques, a maior parte dos focos do Ae-
des aegypti  é encontrada no interior das
residências. “Estamos atentos no combate
à dengue, mas percebemos que grande
parte dos focos é encontrada dentro das
casas. Por esse motivo, intensificamos o
trabalho de conscientização da comunida-
de. Além disso, vamos buscar, através de
medidas jurídicas, o ingresso forçado dos
agentes com o apoio da Polícia Militar nos
imóveis fechados ou onde o proprietário
não permita a entrada”.

Dentre as principais ações feitas pela
Prefeitura, para combater a dengue na ci-
dade, estão: ampliação do número de agen-
tes de endemias; duplicação da Equipe Alar-
me; limpeza e drenagem dos pontos críti-
cos; coleta de pneus; criação do Disk Den-
gue (0800-284-5088); cadastramento de
imóveis fechados e a solicitação de um car-
ro fumacê junto à 25ª DIRES.

Mutirões – Desde 2005, a Prefeitu-
ra, através de uma ação conjunta entre
as secretarias de saúde e infra-estrutura,
faz mutirões nos bairros. Na sexta, 16,
será realizado um mutirão na Vila Amo-
rim. Os agentes sairão do Posto de Saú-
de do bairro e percorrerão as principais
ruas da localidade.

“Ressalto a grande importância do enga-
jamento das equipes das unidades básicas de

saúde que estão mobilizando a população.
Também percebemos que os líderes das co-
munidades e outros representantes, aderiram
a nossa campanha”, disse o educador em saú-
de do NEP´S João Libânio.

Barreiras contra a dengue!
Faça um mutirão no seu

bairro

A comunidade tem o apoio da Prefeitu-
ra, através do Centro de Controle de Zoo-
noses, para a realização de mutirões nos
bairros. Basta apenas, entrar em contato
com o Núcleo de Educação e Saúde atra-
vés dos telefones: 3613-6700 ou 3613-
9574, para agendar com os agentes, pales-
tras educativas e obter apoio material para
a realização do mutirão. Por meio dessa ini-
ciativa, a Prefeitura visa fomentar o maior
interesse da população no combate aos fo-
cos de dengue na cidade.

Pequenos recipientes podem servir como
ambiente de reprodução do mosquito

O mosquito da dengue se reproduz em água limpa e parada

FOTOS WASHINGTON LUIZ

Casos de dengue
confirmados em Barreiras

2004 - 109 casos
2005 - 06 casos
2006 - 15 casos
2007 - 80 casos
2008 - 05 casos


