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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

FOTOS WASHINGTON LUIZ

A Prefeitura retomou, este mês, a ope-
ração “tapa-buracos” para recuperação do
asfalto das ruas da cidade. Por esse moti-
vo, a Secretaria de Infra-estrutura realizou
o mapeamento dos principais pontos críti-
cos de Barreiras.

“Somos cientes do problema de infra-es-
trutura da cidade, devido à grave questão
orçamentária, herdada de gestões passadas.
Por isso, ficamos durante um bom tempo sem
poder atuar de forma mais incisiva nessa ques-
tão. Atualmente, com o equilíbrio das contas
públicas, iremos retomar esse serviço grada-
tivamente”, disse o prefeito Saulo Pedrosa.

De acordo com a Secretaria de Infra-
Estrutura, já foi realizada a operação na pon-
te Ciro Pedrosa, Bico do Navio e no Centro
da cidade. Além disso, também é feito um
trabalho constante de limpeza dos canais de
escoamento de água pluvial.

“Estamos fazendo o trabalho de manuten-
ção da cidade, esperamos dentro de pouco
tempo contar com mais recursos para maxi-
mizar essas ações. A nossa secretaria fez um
trabalho de levantamento dos principais pon-
tos críticos para que sejam sanados. Sabe-
mos que muito ainda precisa ser feito, po-
rém estamos com afinco fazendo esse tra-
balho inicial”, comentou o secretário de in-

Prefeitura retoma operação tapa-buracos

A Prefeitura, através do Departamento de Esportes, apóia a realização da 1ª Copa
Superação de Jiu-jtsu e a 4ª Copa Barreiras de Karatê, em comemoração ao aniver-
sário de 117 anos de emancipação política de Barreiras.

O evento será realizado no dia 25 de maio, das 08h às 19h, no Ginásio de Esportes. “O
encontro reunirá mais de 200 atletas vindos de Salvador, Brasília e de todo o interior da
Bahia”, disse o professor de karatê Ernandes Ribeiro.

NOTÍCIAS DO ESPORTE

Artes marciais farão parte da programação
de aniversário de Barreiras

fra-estrutura José Roberto Araújo.
Outra ação destacada pelo secre-

tário foi a recuperação da iluminação pública
e a colaboração da população através da
central 0800 implantada em 2006. “Perce-
bemos que muitos trechos da cidade esta-
vam no escuro em 2005, por isso, além do
trabalho de recuperação, a Prefeitura teve a
iniciativa de implantar uma central 0800, a
fim de prestar um serviço mais ágil à nossa
população. Percebemos que isso surtiu um
efeito muito positivo. Hoje, a comunidade é

nossa grande parceira
apontando onde devemos dar prioridade para
reposição de lâmpadas e outros serviços, além
das denúncias contra o vandalismo”.

Central telefônica, uma aliada da po-
pulação - Por meio do 0800-286-8459, a
população pode solicitar a troca de lâmpa-
das, reposição de braços e instalação de
novos postes. A central 0800 funciona de
segunda à sexta das 08h às 12h e das 14h
às 17h e aos sábado das 08h às 12h.

A Secretaria de Infra-Estrutura
realizou o mapeamento dos pon-
tos críticos de Barreiras. A ope-
ração já foi realizada na ponte Ciro
Pedrosa, Bico do Navio e no Cen-
tro da cidade

Saulo Pedrosa prefeito de Barreiras
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 64, de 26 de março de 2008.

Nomeia Secretária II Escola Alcyvando Liguori da Luz

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
de Secretária Escolar da II Escola Alcyvando Liguori da Luz, a Srª
Vanete Borges Dias,  lotada na Secretaria de Educação com carga
horária de 40 horas.

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 vigésimo sexto dia do mês de março de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo
Pedrosa de Almeida, toma posse no Cargo em Comissão de
Secretária da II Escola Municipal Alcyvando Liguori da Luz, a Srª
Vanete Borges Dias, CPF 002.886.895-18, RG 09.742.004-25
SSP/BA, filha de Agripino José Dias e Laurenice Borges Dias,
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
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 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, 26 de março de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Vanete Borges Dias
Empossada

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO
PARCELADA DE PRODUTO ASFÁLTICO

PREGÃO PRESENCIAL nº 016/2007

Pelo presente Termo Aditivo ao Contrato de fornecimento de
produto asfáltico, celebrado em 24/08/2007, que entre si fazem
de um lado na qualidade de CONTRATANTE, o MUNICÍ-
PIO 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 – Cen-
tro, neste Município, neste ato representado pelo seu Prefeito
Municipal SAULO PEDROSA DE ALMEIDA e, do outro lado,
a empresa BRASQUÍMICA PRODUTOS ASFÁLTICOS
LTDA, com sede a Rod. BR BA 522, km 01, Distrito Industrial,
Candeias/BA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.829.957/0001-
97, Inscrição Estadual nº 01.720.433, neste ato representada pelos
sócios o Sr. José Pinon Gonzalez, brasileiro, divorciado, enge-
nheiro civil, residente e domiciliado na Rua Aristides Novis, nº
680 Federação – Salvador/BA, RG: 008.823.78-26 SSP/BA e
a Sra. Virgínia Maria Couto Garrido, brasileira, divorciada,
industriaria, residente e domiciliado na Rua da Graça, nº s/n, Gra-
ça - Salvador/BA – CPF nº 254.370.895-20 e RG nº 060.69001-
10 SSP/BA, tendo como procurador o Sr. Júlio César Albu-
querque Mascarenhas , brasileiro, solteiro, professor, residente
e domiciliado na rua Conde de Porto Alegre, nº 207, IAPI, Sal-
vador/BA, CPF nº 366.290.065-34 e RG nº 2.727.016-53 SSP/
BA, conforme instrumento de Procuração datada de 23 de no-
vembro de 2006, doravante denominada simplesmente CON-
TRATADA, com base na Licitação Modalidade Pregão Presen-
cial nº 016/207 e disposições da Lei Federal 8.666/93, de 21 de
junho de 1993, resolvem celebrar o presente termo aditivo ao
contrato de aquisição parcelada de produto asfáltico para pavi-
mentação em área urbana, que independentemente de transcri-
ção integra este instrumento, mediante as seguintes Cláusulas:

1) CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO TERMO
ADITIVO

O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a cláusula
terceira do Contrato de fornecimento parcelado de produto as-
fáltico – Pregão Presencial nº. 016/2007. A presente alteração
encontra-se de conformidade com artigo 65 da Lei 8.666/93.

2) CLÁUSULA SEGUNDA –  DO PREÇO E CONDIÇÕES
DE PAGAMENTO

Considerando o comunicado em 28/12/2007, da PETRO-
BRÁS à empresa Brasquímica Produtos Asfálticos Ltda do rea-
juste de 9,9%, a partir de 02/01/2008, dos preços dos produtos
asfálticos.

Considerando que o produto asfáltico compõe 60% da emul-
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são asfáltica RL – lC;

Considerando que o reajuste de 9,9% repassado pela Petro-
bras, onerou os custos de produção da emulsão asfáltica, produ-
to objeto do contrato ora aditado, ocasionando um desequilíbrio
econômico financeiro do contrato;

Considerando a necessidade do Município em adquirir o pro-
duto;

Sendo assim, faz-se necessário, para manter o equilíbrio eco-
nômico-financeiro, realinhar o valor unitário do produto passando
de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) para R$ 932,80 (nove-
centos e trinta e dois reais e oitenta centavos), e o valor total do
contrato para R$ 587.664,00 (Quinhentos e oitenta e sete mil e
seiscentos e sessenta e quatro reais).

3) CLÁUSULA TERCEIRA  – DA DOTAÇÃO ORÇA-
MENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão
por conta da seguinte Dotação Orçamentária.

Órgão: 02.11.00 – Secretaria Municipal de Infra-estrutura e
Serviços Públicos

Atividade: 15.451.011.1.098 – Pavimentação, Urbanização,
Recuperação de Vias e logradouros

Elemento: 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações.

4) CLÁUSULA QUARTA –  DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

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), 15 de abril de 2008.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

BRASQUÍMICA PRODUTOS ASFÁLTICOS LTDA
Rep. Júlio César Albuquerque Mascarenhas

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 SERVI-
ÇOS Nº 058/2008

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  074/2008

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 Cléris-
ton Andrade, Nº. 729, Centro, neste município, aqui representado
por seu Prefeito Municipal, Sr. SAULO PEDROSA DE ALMEI-
DA

CONTRATADA: GLOBAL DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTÍVEIS LTDA, pessoa jurídica, CNPJ nº 02.337.275/
0003-02, Inscrição Estadual nº 59.328.094, situada à Av. Jardim da
Saudade, nº s/n, Vila Nova, Barreiras-BA.

OBJETO:

Constitui o objeto do presente Contrato o fornecimento de 3.000
(Três mil) litros de Óleo Diesel, e 650 (seiscentos e cinqüenta) litros
de gasolina que deverá ser entregue ao contratante, no local de
armazenamento por ele determinado, atualmente junto ao tanque
de combustível instalado no Departamento de Transportes do Mu-
nicípio, localizado no Parque de Exposições, já incluso o valor do
frete CIF.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta
dos recursos da seguinte Dotação Orçamentária a seguir especifi-
cada:

ORGÃO: 02.11 – Secretaria  de  Infra-Estrutura e Serviços
Públicos;

ATIVIDADE: 04.122.002.2149 – Gestão das Ativ. da Sec.
de Infra-estrutura e Serv. Públicos;

UNIDADE: 3.3.9.0.30– Material de Consumo.
ORGÃO: 02.08 – Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e

Lazer;
ATIVIDADE: 12.361.016.2069 – Gestão das Atividades do

Ensino Fundamental;
UNIDADE: 3.3.9.0.30– Material de Consumo.

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O valor do presente contrato é de R$ 7.901,90 (sete mil nove-
centos e hum reais e noventa centavos), que serão pagos em par-
celas, conforme o fornecimento do(s) produto(s), objeto deste con-
trato, sendo o valor contratado de  R$ 2,0546 (dois reais cinco cen-
tavos e quarenta e seis décimos de centavos) por litro de óleo die-
sel, e R$ 2.6740 (dois reais sessenta e sete centavos e quarenta
décimos de centavos), por litro de gasolina.

§ 1º - Nos preços ofertados na proposta da Contratada já estão
inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transportes,
seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer
que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no
fiel cumprimento deste instrumento.

DO PRAZO:
O referido contrato terá vigência imediata a partir da data de

sua assinatura até o completo fornecimento da quantidade contra-
tada.

FORO:

As partes elegem o Foro da Comarca de Barreiras – Bahia,
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que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Con-
trato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presen-
te contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença
de 02 (duas) testemunhas, para que produza os jurídicos e le-
gais efeitos.

Barreiras(BA), 14 de maio de 2008.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ nº 02.337.275/0003-02

Testemunhas:

1._______________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
     Nome: Samuel Rodrigues da Costa

  CPF: 095.600.764-34

3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS REFERENTE À CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº 002/2006

Pelo presente de Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de
Serviços referente a Concorrência Pública 002/2006, celebrado em
08/05/2006, 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 CCA COMUNICAÇÃO E
PROPAGANDA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ nº 04.241.496/0001-46, com endereço à Av. Altamirando
de Araújo Ramos, 421 Centro - Simões Filho-BA, neste ato
representada por seu sócio Sr. ALFREDO DE SOUZA
TAVARES FILHO, brasileiro, jornalista, residente e domiciliado
na cidade de Salvador-BA, doravante denominada
CONTRATADA, conforme lhes permite a Lei 8.666/93, têm justo
e contratado 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
segunda do Contrato 002/2006 – Referente ao prazo. A presente
alteração encontra-se de conformidade com artigo 57 e 65 da Lei
8.666/93.

2) CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

Considerando a necessidade da continuidade dos serviços
técnicos na área de comunicação compreendendo, Estudo,
Planejamento, Assessoramento, Criação, Produção, Distribuição,
Veiculação de Programas e Campanhas referentes a Publicidade
Institucional, Mercadológica, Educativas de Utilidade Pública e Legal
da Prefeitura objeto do referido contrato;

 Considerando a possibilidade de prorrogação do prazo do
contrato prevista na cláusula segunda, podendo para tanto firmar-
se termos aditivos ao pacto original por períodos sucessivos até o
limite máximo de 05(cinco) anos, fica assim prorrogado o prazo de
vencimento do contrato 002/2006, pelo período de 12 (doze) meses,
com início em 08 de maio 2008 e término em 07 de maio de 2009,
em consonância com o art. 57 da Lei 8.666/93 à qual se encontra o
presente contrato subordinado.

3) CLÁUSULA TERCEIRA –  DO VALOR  E DOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Para atender a este novo período de 12 (doze) meses, permanece
inalterado o valor limite do contrato, estimado em até R$ 950.000,00
(Novecentos e cinqüenta mil reais).

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas do presente Aditivo correrão por conta da seguinte
Dotação Orçamentária.

Órgão:   02.01.00 – Gabinete do Prefeito
Atividade: 04.122.002.2.004  – Gestão das Ações do Gabinete

do Prefeito
Elemento: 3.3.9.039.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa
Jurídica

Órgão: 02.07.00 – Secretaria de Adm. e Finanças
Atividade: 04.122.002.2.050  – Gestão das atividades da Sec.

de Adm. e Finanças
Elemento: 3.3.9.039.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa

Jurídica
Órgão: 02.08.00 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e

Lazer
Atividade:12.361.016.2.067 – Gestão das atividades Educacionais
Elemento: 3.3.9.039.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa

Jurídica
Órgão: 02.09.00 – Secretaria de Desenvolvimento Econômico e

Agronegócio
Atividade: 04.122.002.2.107 – Gestão das atividades da Sec. de

Des. Econômico e Agroneg.
Elemento: 3.3.9.039.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa

Jurídica
Órgão: 02.10.00 – Secretaria do Trabalho e Promoção Social
Atividade: 04.122.002.2.125 – Gestão das atividades da Sec. de

Trabalho e Promoção Social
Elemento: 3.3.9.039.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa

Jurídica
Órgão: 02.11.00 – Secretaria de Infra-estrutura. e Serviços

Públicos
Atividade: 04.122.002.2.149 – Apoio as atividades da SEMIS
Elemento: 3.3.9.039.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa

Jurídica
Órgão: 02.12.00 – Fundo Municipal de Saúde
Atividade: 10.031.013.2.159 – Gestão das Ações de Saúde
Elemento: 3.3.9.039.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa

Jurídica
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Órgão: 02.13.00 – Secretaria do Meio Ambiente e Turismo
Atividade: 04.122.002.2.214 – Gestão das Atividades da Sec.

do Meio Ambiente e Turismo
Elemento: 3.3.9.039.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa

Jurídica

4) CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláusulas e
condições do Contrato ora aditado. Assim, por estarem justos e
contratados, 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), 08 de maio de 2008.

________________________________
MUNICÍPIO DE BARREIRAS

Saulo Pedrosa
Prefeito Municipal

__________________________________
CCA COMUNICAÇÃO E PROP. LTDA

Alfredo de Souza Tavares Filho
Contratada

Testemunhas:

1.__________________________________
Nome: Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.__________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS E OBRAS nº 060/2008

Carta Convite nº. 026/2008

Pelo presente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Ser-
viços e Obras nº 060/2008, referente à Carta Convite nº. 026/2008,
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 Avenida 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, brasileiro, casado, portador do RG nº. 09.348.765-
75 SSP-CE e inscrito no CPF nº. 630.382.265-72, residente e domi-
ciliado à Rua Josafá Marinho, nº. 76, Morada da Lua – Barreiras-
BA,  doravante denominada CONTRATADA, com base na Carta

Convite nº. 026/2008 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, mediante 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
DE PAGAMENTO

Considerando que após a execução dos serviços de reforma da
Escola Antônio Bento de Freitas, previstos no orçamento inicial,
será necessários, para atender satisfatoriamente às necessidade
da Escola, alguns serviços complementares, conforme consta na
planilha orçamentária em  anexo.

Sendo assim, fica aditado o valor do referido contrato em mais
R$ 2.646,86 (Dois mil, seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e
seis centavos), perfazendo o valor total do contrato em R$ 20.800,75
(Vinte mil, oitocentos reais e setenta e cinco centavos) para que
sejam realizadas os serviços complementares para a melhoria do
espaço físico e do desempenho funcional da Escola Antônio Bento
de Freitas.

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 contra-
tadas, 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), 23 de abril 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
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Amanhã, 20, a partir das 16h, o comércio
de Barreiras fechará as portas em adesão ao
movimento pela paz na Região Oeste. O pon-
to alto da manifestação será a III Caminha-
da pela Segurança e Paz , organizada pela
Comissão Voluntária pela Segurança e Paz,
que é formada por representantes de igrejas,
CDL e da sociedade civil organizada.

A Primeira Caminhada realizada em 2006
reuniu mais de nove mil pessoas. Na época,
um dos principais motivos que impulsionou
o evento foi o violento assassinato dos pro-
prietários da loja Gaby Jóias. Em 2007, a
crescente onda de assaltos e violência na
cidade, mobilizou mais uma vez centenas de
pessoas ao movimento.

Por esse motivo, a comissão continua se
reunindo e reivindicando pelas causas que
resultaram na sua fundação: instalação do

Barreiras pede paz
III Caminhada pela Segurança e Paz mobilizará

população de Barreiras

Acesse http://www.barreiras.ba.gov.br
Todas as edições do Diário Oficial estão disponíveis no site oficial da Prefeitura Municipal de Barreiras.

corpo de bombeiros, reforma aeroportuá-
ria, construção do presídio e anel viário e a
melhoria da segurança na cidade.

No ano passado, o evento mobilizou, de
acordo com a Polícia Militar, sete mil parti-
cipantes. “Estamos atentos a essa questão
e iremos colaborar com a causa; espera-
mos que toda a sociedade se manifeste e
participe dessa caminhada,” disse o prefei-
to Saulo Pedrosa.

Vestindo branco pela paz – Os orga-
nizadores da III Caminhada pela Paz espe-
ram que a população se solidarize pela causa
e participe do movimento. Eles pedem que
as pessoas vistam roupas brancas e saiam
às ruas como forma de chamar a atenção
para a questão da violência. A saída será
em frente à Câmara de Vereadores até a
Praça Castro Alves.

FOTO WASHINGTON LUIZ

No ano passado
mais de 8 mil

pessoas
participaram da

Caminhada pela Paz
em Barreiras


