
DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras1 Barreiras - Bahia - sexta-feira, 11 de julho de 2008        ANO 4  -  Nº 726

DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras

Sexta-feira, 11 de julho de 2008 -  ANO 4  -  Nº 726

Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

FOTO DIVULGAÇÃO

A Secretaria de Saúde do Município vem
trabalhando de forma eficiente no combate
e tratamento da Hanseníase na cidade. Em
2007, foram registrados 175 casos da doen-
ça; este ano o número já chega a 70.

Considerada uma doença silenciosa e
que fica incubada por anos, a Hanseníase
tem feitos muitas vítimas começarem o tra-
tamento de forma tardia. Com o objetivo de
orientar a população a procurar os serviços
de saúde, assim que surjam os primeiros sin-
tomas da doença, principalmente entre os
adolescentes com menos de 15 anos de ida-
de, começou, em todo país, nesta semana, e
vai até o dia 20 de julho, a campanha de
combate à Hanseníase.

O foco da campanha está voltado para os
jovens e tem a intenção de mostrar que adul-
tos sem diagnóstico estão transmitindo a do-
ença para as crianças e adolescentes. O con-
tágio se dá por via respiratória, ou seja, a pes-
soa infectada libera o micróbio no ar ao tossir
ou espirrar, foi o que informou a enfermeira e
coordenadora do programa Hanseníase e Tu-
berculose, Silvana Schilling Moreira.

Todos os Postos de Saúde da Família
(PSF) estão preparados para atender às
pessoas que apresentarem o vírus da doen-
ça. Além dos profissionais que foram capa-
citados para facilitar o atendimento à popu-
lação. As pessoas infectadas recebem todo
o tratamento gratuitamente, incluindo medi-
cação e assistência médica de qualidade.

“Qualquer pessoa que descobrir man-
chas na pele podem procurar as unidades
de saúde. Pode não ser nada, mas pode ser
o início da doença, que se diagnosticado cedo

Secretaria de Saúde no combate à Hanseníase
Dezenas de pessoas são atendidas semanalmente em Barreiras

Doença – a Hanseníase ou mal de Hansen, do nome de Gerhard Hansen, que
identificou o agente da doença, é uma doença infecciosa causada pelo Mycobacte-
rium leprae que afeta os nervos e a pele e provoca danos severos. O Brasil inclui-se
entre os países de alta endemicidade de hanseníase no mundo. Isto significa que
apresenta um coeficiente de prevalência médio superior a um caso por mil habitantes
(MS, 1989). Os doentes são chamados leprosos, apesar de que este termo tenda a
desaparecer com a diminuição do número de casos e dada a conotação pejorativa a
ele associada.

Sintomas - A hanseníase indeterminada é a forma inicial da doença, e consiste na
maioria dos casos em manchas de coloração mais clara que a pele ao redor, podendo
ser discretamente avermelhada, com alteração de sensibilidade à temperatura, e, even-
tualmente, diminuição da sudorese (suor) sobre a mancha. A partir do estado inicial, a
hanseníase pode então permanecer estável (o que acontece na maior parte dos ca-
sos) ou pode evoluir para lepra tuberculóide ou lepromatosa, dependendo da predispo-
sição genética particular de cada paciente. A hanseníase pode adotar também vários
cursos intermediários entre estes dois tipos de hanseníase, sendo então denominada
hanseníase dimorfa.

Tratamento - Apesar de não mortal, a lepra pode acarretar invalidez severa e/ou
permanente se não for tratada a tempo. O tratamento comporta diversos antibióticos,
a fim de evitar selecionar as bactérias resistentes do germe. A Organização Mundial
de Saúde recomenda, desde 1981, uma poliquimioterapia (PQT) composta de três
medicamentos: a dapsona, a rifampicina e a clofazimina. Essa associação destrói o
agente patogênico e cura o paciente. O tempo de tratamento oscila entre 6 e 24
meses, de acordo com a gravidade da doença.

o tratamento apresenta 100% de eficácia,
ou seja, a doença tem cura”, salientou a en-
fermeira. Mas ela destacou ainda que “in-
felizmente algumas pessoas que já tiveram

a doença diagnosticada, não têm procurado
o tratamento e isso é perigoso, tanto para a
própria pessoa como para quem convive
com ela”.

FOTO MARILIA FIDELIS

A Hanseníase tem cura e o tratamento é feito gratuitamente

Silva Moreira, coordenadora do programa
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GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS-BA

CNPJ 13.654.405/0001-95

P. P. N° 023/2008

Este Município fará pregão em referência, dia 25/07/2008,
às 09:00 h, em sua sede, visando aquisição parcelada de
produtos para atendimento a projetos de Ação Social deste
Município. Edital até 22/07/2008, R$ 50,00, Av. Clériston
Andrade, 729.Centro.

Barreiras, 09/07/2008

Adenes Oliveira Souza
Presidente CPL

DECRETO.  Nº 028 de 27 de junho de 2008.

“Nomeia Membros do Conselho Municipal dos
Direitos da Pessoa Idosa - CMDPI, criado pela
Lei nº 690/05”.

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso de suas atribuições
que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA,
combinada com a Lei 690, de 27 de setembro de 2005.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados como membros integrantes do
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - CMDPI, os
representantes das entidades que constituem, adiante enumerados:

I – Representantes do Poder Público Municipal, sendo:

Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social
Titular: Ana Carla de Andrade Regis
Suplente: Nádia Maria Aires de Alencar Aquino

Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Alba Valéria Alves Rodrigues
Suplente: Rosimeire Grigollo Goelzer

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e
Lazer

Titular: Ayala Maria Pereira Figueiredo
Suplente: Elida Vieira de Melo Cunha

Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Serviços
Públicos

Titular: Erondina de Jesus Coelho
Suplente: Maria das Neves Batista

II – Representantes da Sociedade Civil Organizada,
sendo:

Faculdade São Francisco de Barreiras - FASB
Titular: Luciene Cristina Jóia
Suplente: Inayra de Oliveira Santana

Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/Subseção de
Barreiras

Titular: Melissa Lacerda Amorim
Suplente: Roberta Borges Cerqueira

Abrigo dos Idosos
Titular: Maria de Lourdes R. de Oliveira
Suplente: Luciene Leão Lima

Clube da Melhor Idade - ABCD
Titular: Maria Antonia Bezerra de Oliveira
Suplente: Ariadne Souza Santos Porto

Art. 2º - O Presente Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS Nº 119/2008

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  144/2008

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 repre-
sentado por seu Prefeito Municipal, Sr. SAULO PEDROSA DE
ALMEIDA.

CONTRATADA: ELIAS RODRIGUES DA CRUZ ,
CNPJ/MF Nº. 04.286.356/0001-94, situada à Rua Nova Brasí-
lia, nº 159,  – Vila Brasil - Barreiras (BA) - CEP 47.801-170.

OBJETO:

Constitui objeto do presente Contrato a reforma da Escola
Municipal Juarez de Souza, compreendendo mão-de-obra e ma-
teriais necessários à execução dos serviços, tudo conforme Pro-
posta e Planilha Orçamentária e demais especificações contidas
no Processo de Dispensa de Licitação nº. 144/2008 que, inde-
pendentemente de transcrição integram o presente Contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por

REPUBLICAÇÕES
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conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especifi-
cada:

Órgão: 02.08.00 – Secretaria Municipal de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer;

Atividade: 12.361.016.2.077– Gestão das Ativ. do Ensino
Fundamental – FUNDEB 40%

Elemento: 3.3.9.0.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pes-
soa Jurídica.

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O valor do presente contrato é de R$ 7.936,51 (sete mil no-
vecentos e trinta e seis reais e cinqüenta e um centavos)

§ 1º - O valor supra referido, inclui todos os custos diretos e
indiretos, bem como deveres, obrigações e encargos de qualquer
natureza, inclusive trabalhistas e previdenciários com os seus em-
pregados, não sendo devido ao CONTRATADO, qualquer ou-
tro pagamento, sejam quais forem os motivos invocados.

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 privilegiado que
seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Con-
trato.

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),  05 de junho de 2008.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

ELIAS RODRIGUES DA CRUZ
CNPJ/MF Nº. 04.286.356/0001-94

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 PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS  nº. 114/2008

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº.  133/2008

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 repre-
sentado por seu Prefeito Municipal, Sr. SAULO PEDROSA DE
ALMEIDA

CONTRATADA: EMPREITEIRA IRMÃOS CARVA-
LHO LTDA, CNPJ/MF Nº. 07.148.283/0001-62, situada à
Rua Dr. Orlando de Carvalho, nº 01, quadra 73 - 1º andar –
Morada a Lua - Barreiras (BA) - CEP 47.804-040, ato re-
presentada 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 domiciliado à Rua Josafá Marinho, nº 76,
Morada da Lua – Barreiras-BA.

OBJETO:

Constitui objeto do presente Contrato a reforma da Escola
Municipal Tarcilo Vieira de Mello, compreendendo mão-de-
obra e materiais necessários à execução dos serviços, tudo
conforme Proposta e Planilha Orçamentária e demais especi-
ficações contidas no Processo de Dispensa de Licitação nº.
133/2008 que, independentemente 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 especifi-
cada:

Órgão: 02.08.00 – Secretaria de Educação, Cultura, Esporte
e Lazer.

Atividade: 12.361.016.2.077– Gestão das Ativ. do Ensino
Fundamental – FUNDEB 40%

Elemento: 3.3.9.0.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pes-
soa Jurídica.

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O valor do presente contrato é de R$ 7.997,00 (sete mil no-
vecentos e noventa e sete reais)

§ 1º - O valor supra referido, inclui todos os custos diretos
e indiretos, bem como deveres, obrigações e encargos de qual-
quer natureza, inclusive trabalhistas e previdenciários com os
seus empregados, não sendo devido ao CONTRATADO,
qualquer outro pagamento, sejam quais forem os motivos in-
vocados.
DO PRAZO:

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

FORO:
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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 Con-
trato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o pre-
sente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma na pre-
sença de 02 (duas) testemunhas, para que produza os jurídi-
cos e legais efeitos.

Barreiras(BA), 28 de maio de 2008.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

FILINTRO ANTÔNIO DE CARVALHO
CPF nº 630.382.265-72

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
SERVIÇOSDE DEDETIZAÇÃO Nº 128/2008

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  150/
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

CONTRATADO: RONALDO CARDOSO VIEIRA,
CPF: 919.960.825-15,  RG nº. 150.48710-06 SSP/BA, com
endereço à Rua Floriano Peixoto, 722 – Vila Juri – Barrei-
ras-BA)

OBJETO:

Constitui objeto do presente contrato, a prestação de

serviços de dedetização, para eliminação de insetos e pra-
gas, nas escolas municipais, da zona urbana e rural, que
deverão ser dedetizados, tudo conforme Proposta e Pla-
nilha Orçamentária e demais especificações contidas no
Processo de Dispensa de Licitação nº 150/2008 que, in-
dependentemente de transcrição, integram o presente
Contrato.

§ º Único - Nos serviços contratados estão inclusos
custos com mão-de-obra, produtos químicos, máquinas e
equipamentos necessários à execução dos serviços,

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 Municipal de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer;

Atividade: 12.361.016.2.077–Gestão das Ativ. do En-
sino Fundamental–FUNDEB 40%;

Elemento: 3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de Tercei-
ros – Pessoa Física;

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O valor global do presente contrato é de 5.480,00 (cin-
co mil, quatrocentos e oitenta reais), correspondentes à
prestação de serviço de dedetização e desratificação de
Escolas Municipais da zona urbana e rural, constantes do
orçamento, que serão pagos, pelo CONTRATANTE ao
CONTRATADO, mediante a apresentação de Nota Fiscal
emitida pelo CONTRATADO, de acordo com a proposta de
preço já aprovada.

DO PRAZO:

O referido contrato terá vigência imediata a partir da
data de sua assinatura até a prestação completa dos servi-
ços, e cumprimento das cláusulas 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 produzam
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EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
ALIMENTAÇÃO Nº 125/2008

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  146/2008

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 repre-
sentado por seu Prefeito Municipal, Sr. SAULO PEDROSA DE
ALMEIDA.

CONTRATADA: JOAQUIM AUGUSTO VIANA CER-
QUEIRA – ME, CNPJ 00.255.446/0001-67, com endereço à
Rua Severino Vieira, nº 131 – térreo - Centro – Barreiras-BA,

OBJETO:

Constitui objeto do presente contrato a aquisição de lanches,
para os cursistas participantes do Curso de Formação Continua-
da e Pró Letramento 2008, oferecido pela Prefeitura Municipal
de Barreiras, nos dias 09/06, 14/07, 11/08, 25/08, 15/09, 29/09,
27/10, 17/11 e 24/11 de  2008, nos dois turnos, através da Se-
cretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, de
acordo com as especificações presentes na solicitação de Des-
pesas, e cardápio determinadas pelo Município CONTRATAN-
TE, parte integrante deste processo.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por

conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especifi-
cada:

Órgão: 02.08.00 – Secretaria Municipal de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer;

Atividade: 12.366.016.2.072 – Gestão das Ativ. de Alfabe-
tização de Jovens e Adultos – EJA;

Elemento: 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Jurídica.

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O valor global do presente contrato é de 3.000,00 (três mil
reais), correspondentes à aquisição parcelada de lanches para
atender os cursistas, nos dias 09/06, 14/07, 11/08, 25/08, 15/09,
29/09, 27/10, 17/11 e 24/11/08, 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 PRAZO:

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

FORO:

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

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 legítimos e legais efeitos.

Barreiras, 09 de junho de 2008.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

JOAQUIM AUGUSTO VIANA CERQUEIRA – ME
CNPJ 00.255.446/0001-67

Testemunhas:

1._______________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
     Nome: Samuel Rodrigues da Costa

  CPF: 095.600.764-34

os jurídicos e legais efeitos.

Barreiras, 11 de junho de 2008.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

RONALDO CARDOSO VIEIRA
CPF: 919.960.825-15

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
Virgília Vieira

Assistente Técnica I
Cássia Marques

Revisora
Endereço: Av. Dr. Clériston Andrade, 729
Centro – Barreiras-BA - Cep: 47.801-900

Site: www.barreiras.ba.gov.br

A Prefeitura Municipal de Barreiras e
o Banco do Brasil S.A, agência centro,
convocam todos os servidores públicos
municipais a comparecer no local, dia e
horários ao lado, para efetuarem abertu-
ra de contas correntes para fins de rece-
bimento de salário, conforme convênio
FOPAG firmado entre as partes:

LOCAL:
TRAVESSA SÃO SEBASTIÃO, 61
BAIRRO BOA VISTA
BARREIRAS – BA
Prédio da Superintendência do Banco do
Brasil – Rua ao lado da agência do Banco
do  Brasil de Barreirinhas.

HORÁRIO:
Dias úteis das 08h às 17h
Sábado das 08h às 14h.

CRONOGRAMA:

DIAS 11, 12 E 14 DE JULHO DE 2008

- Secretaria de Administração e Finanças;
- Sececretaria do Meio Ambiente e Turis-
mo;
- CEREST;
- Conselho Tutelar;
- Secretaria do Trabalho e Promoção Soci-
al;
- Agente Jovem;
- Secretaria de Desenvolvimento Econômi-
co e Agronégocios;
- CRAS;
- Controladoria;
- SANAB;
- Projeto Sentinela;
- Programa Bolsa Família
- Gabinete do Prefeito;
- Procuradoria Geral do Município;
- PETI.

DIAS 15, 16 E 17 DE JULHO DE 2008
- Eurico Dutra;

- Secretaria de Infra-Estrutura;
- Especialidades;
- Guarda Municipal.

DOCUMENTAÇÃO:

Apresentação dos originais e XEROX dos
documentos abaixo:

- Carteira de Identidade ou carteira de mo-
torista;
- CPF;
- Certidão de Casamento;
- Comprovante de rendimentos(contra-che-
que), preferentemente do mês de maio/
2008;
- Comprovante de Residência emitido a
menos de 90 dias (contas de água, luz ou
telefone em nome do servidor ou esposo
ou pais; contrato de aluguel ou declara-
ção de endereço emitido pela prefeitura).

– Para as demais secretarias os horários
de atendimento serão divulgados nas pró-
ximas edições do Diário Oficial;

– Os  servidores municipais já correntistas
do banco devem comparecer munidos da
documentação acima;

– Os atendimentos se darão exclusivamente
no endereço acima;

– Os servidores impossibilitados de com-
parecer nas datas agendadas, deverão
aguardar nova convocação após cumpri-
mentos dos cronogramas iniciais.

COMUNICADO

A 26ª Expo Agroindustrial, feira de re-
nome nacional, a cada dia vem se desta-
cando tanto pelo tamanho, que se apresen-
ta maior a cada ano, quanto pela segurança
e tranqüilidade que o ambiente tem propor-
cionado aos visitantes.

Foram 10 dias de feira e festa, com por-
tas abertas e a participação de mais de 35
mil pessoas por dia. Conforme dados do re-
latório operacional da Polícia Militar (PM),
apenas 19 ocorrências foram registradas.

Dentre as ocorrências, dez se referem
a agressão física, as outras se dividem en-
tre desacato, lesões corporais, rixa, amea-
ça, vandalismo, desacato, estelionato e ou-

PM divulga relatório de ocorrências
da 26ª Expo Agroindustrial

Foram apenas 19 ocorrências em nove dias de feira

tras fraudes.
A comissão organizadora do evento, fes-

tejou os números e atribuiu o resultado a
uma estratégia de segurança montada no
parque, desde a detecção de metais, na
entrada do parque à presença constante e,
em massa, da PM.

A segurança e a paz da Expo Agroin-
dustrial chamaram atenção inclusive de vi-
sitantes que vieram de outras feiras, como
o diretor de tecnologia da Telecom, Arnal-
do de Andrade, que ressaltou a “calmaria”
da feira. “Eu percorro as grandes feiras,
de vários lugares do país e me chamou a
atenção a tranqüilidade da 26ª Expo Agro-

industrial: nunca vi uma festa tão grande,
mesmo com ‘portas abertas’, acontecer em
tão grande paz”, disse Arnaldo.

A PM, destacou a parceria realizada com
a Prefeitura Municipal, como primordial para
a redução no número de ocorrências, for-
necendo instalações adequadas para o fun-
cionamento do Posto de Comando do Poli-
ciamento, bem como no controle de fluxo
de veículos no parque.

“A nossa festa, além de ser uma boa
oportunidade para grandes negócios, é um
evento onde a família pode participar com
segurança. Essa foi nossa intenção”, res-
saltou o prefeito Saulo Pedrosa.


