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O Colégio Municipal Padre Vieira é um
dos colégios mais bonitos e bem equipados
da região. A Prefeitura investiu mais de dois
milhões de reais para a construção da nova
escola, que tem 3500 m2 de área construída,
com 28 salas de aula, área de convivência,
laboratório de informática, biblioteca (em
construção), que será aberta à comunida-
de. A maioria das salas têm ar condiciona-
do e os móveis são de primeira qualidade, o
que dá maior conforto aos alunos, profes-
sores e funcionários.

Além disso, o colégio conta com uma sala
multifuncional com equipamentos para uso
de alunos portadores de necessidades es-
peciais.

Na última segunda-feira, 21, os alunos e
professores fizeram uma verdadeira festa
para receber o Ginásio de Esportes do co-
légio, que ganhou o nome de Ciro Pedrosa,
uma justa homenagem a um jovem que
amava os esportes e a cidade de Barreiras.

Para os 1.476 alunos do colégio, o giná-
sio é um verdadeiro presente do prefeito
Saulo Pedrosa. Duas crianças e uma ado-
lescente fizeram homenagens especiais
agradecendo o novo espaço que já está sen-
do utilizado para as aulas de educação físi-
ca e para o treinamento dos times que vão
participar dos Jogos Estudantis.

A secretária de educação Iara Xavier
Santos, destacou: “quem pratica esporte de-
senvolve mais os seus aspectos físicos, de
socialização, de auto-estima, autovaloriza-
ção e auto-imagem, e, também, de motiva-
ção para superar os obstáculos da vida”.

O prefeito Saulo Pedrosa, a primeira
dama Luzia Pedrosa e a filha do casal, Dra

Alegria entre os estudantes com a inauguração
do Ginásio do Colégio Pe. Vieira

Mara Pedrosa, estavam visivelmente emo-
cionados com a homenagem feita a Ciro
que morreu muito jovem, vítima de um aci-
dente de carro. Em seu discurso, o prefei-
to agradeceu à secretária de educação e
ao coordenador do departamento de espor-
tes Salvador Módica pela iniciativa de dar
o nome de seu filho ao novo ginásio. “Es-
tou feliz porque esta é uma obra importan-
te para os estudantes de Barreiras e por-
que o nome de um jovem, que praticava e
amava os esportes, foi lembrado para dar
nome a este espaço. Entrego este ginásio
aos alunos do Colégio Padre Vieira na es-
perança de que daqui possam sair futuros
campeões reconhecidos no Brasil e no
mundo”.

A quadra do Ginásio foi inaugurada com
uma partida de Futsal com times formados
pelos alunos do colégio. O Futebol é um dos
esportes mais democráticos que existem.
Dentro do campo, por exemplo, não preva-
lecem sobrenomes, classes sociais ou níveis
de escolaridade. Todos os atletas são iguais
e têm nas mãos instrumentos parecidos. Por
outro lado, a torcida vibra com a mesma
paixão, sentimento que reflete um convívio
pacífico entre torcedores de todas as ca-
madas sociais. Esta mágica do esporte cria
um sólido elo entre a cidade e as comunida-
des carentes. E é muito mais importante na
integração das próprias comunidades. E,
também, funciona como um meio do povo
extravasar todas as suas emoções.

A família Pedrosa
foi homenageada
pelos alunos do Pe.
Vieira

O Ginásio foi
inaugurado com

muita festa

O prefeito deu o ponta-pé inicial no primeiro jogo realizado na quadra do ginásio
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Atos Oficiais do Executivo2
Barreiras - Bahia

quarta-feira, 23 de julho de 2008
ANO 4  - Nº 734

GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVI-
ÇOS Nº 110/2008

REFERENTE À PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO Nº 118/2008

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

CONTRATADO: DARIVAN BERTUNES DA ROCHA,
CNPJ Nº 05.782.324/0001-42, situada à Rua das Várzeas, nº
139, Bairro São Paulo, neste município de Barreiras-BA.

OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO

Constitui objeto do presente Contrato a compra de 20 barras
de ferro 4.2, 30 barras de ferro 1.4, 60 barras de ferro 5/16, 50
barras de ferro 3/8, 24 m3 de brita ¾, 36 m3 de areia, 60 sacos
de cimento, 20 kg de arame recozido, 50 lâminas de serra, para
ser utilizado na manutenção dos canais de esgoto e bocas de lobo
na cidade de Barreiras.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Órgão: 02.11.00 – Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços
Públicos;

Atividade: 15.451.011.2.153 – Apoio às Ações de Infra-Es-
trutura;

Elemento: 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações

PREÇO

O valor do presente contrato é de R$ 7.249,98 (sete mil du-
zentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos).

DO FORNECIMENTO

A entrega dos produtos será imediata, após a assinatura deste
contrato, conforme solicitação desta Secretaria de Infra-Estrutu-
ra e Serviços Públicos, até o fornecimento total da quantidade
total objeto deste contrato.

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.

Barreiras, 21 de maio de 2008.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

DARIVAN BERTUNES DA ROCHA
CNPJ Nº 05.782.324/0001-42

Testemunhas:

1._______________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34

PORTARIA GAB.  Nº 203, de 18 de julho  2008.

Designa servidoras para efetuar
transmissão de arquivos e liberar arquivos
de pagamentos junto ao Banco do Brasil e
dá outras providências.

O Prefeito 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 e
atendendo a previsão do regimento Interno da Secretaria Municipal
de Administração e Finanças, resolve:

Art. 1º-Designar as servidoras: Erusa Vieira da Costa - portaria
nº223/2006, Gabriela Sousa Rego Pimentel - portaria nº530/2005
e Josinete Cabral de Santana - portaria nº406/2005, lotadas na
Secretaria de Administração e Finanças para junto ao Banco do
Brasil, no atendimento ao Contrato nº 155/2008, representar esta
prefeitura e efetuar transmissão de arquivos, bem como, liberar os
arquivos de pagamentos, atuando sempre em dupla com acesso
mediante senha digital, fornecida pelo Banco do Brasil.

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. 3ºEsta Portaria entra em vigor nesta data revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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REPUBLICAÇÕES
5° TERMO ADITIVO AO PROCESSO CONTRATO DE
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODO-
VIÁRIAS - REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº
010/2006

Pelo presente de Termo Aditivo ao Contrato de fornecimento
de passagens aéreas e rodoviárias referente a Tomada de Preços
nº 010/2006 de 11/10/2006, que entre si fazem de um lado na
qualidade de CONTRATANTE, o MUNICÍPIO DE BAR-
REIRAS-BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CPNJ sob nº. 13.654.405/0001-95, com sede do poder exe-
cutivo situada à Av. Clériston Andrade, 729 – Centro, neste Mu-
nicípio, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal SAU-
LO PEDROSA DE ALMEIDA e, do outro lado, a empresa
VENEZA VIAGENS E TURISMO LTDA, pessoa jurídica,
inscrita no CNPJ nº. 73.586.190/0001-44, estabelecida à Rua
Vinte e Seis de maio, 511 – sala 511 – sala 01, Centro, Cxp 420,
Barreiras/BA, aqui representado pelo seu sócio Sr. ADRYANO
LUIGI MÓDICA , doravante denominada CONTRATADA,
com base na Tomada de Preços nº 010/2006 e disposições da
Lei Federal 8.666/93, têm justo e contratado o que se segue e
que mutuamente aceitam, mediante as cláusulas e condições se-
guintes:

1) CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO TERMO
ADITIVO

O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar o valor das
passagens proposto no orçamento constante do processo licita-
tório da referida Tomada de Preços. A presente alteração encon-
tra-se de conformidade com artigo 65 da Lei 8.666/93.

2) CLAUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

Considerando a Resolução nº 2772 de 25 de junho de 2008
da Agência Nacional de Transportes Terrestres, publicada no
Diário Oficial da União de 27 de junho de 2008, que autoriza o
reajuste de 6.396% (seis inteiros e trezentos e noventa e seis mi-
lésimos por cento), para as passagens rodoviárias interestaduais,
a partir de 1º de julho de 2008, faz-se necessário, para manter o
equilíbrio econômico financeiro, reajustar o valor das mesmas,
passando a vigorar com o seguinte valor:

Barreiras/Brasília R$ 87,50
Brasília/Barreiras R$ 89,67
Barreiras/Goiânia R$ 85,50
Goiânia/Barreiras R$ 85,85

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 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

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL Nº 137/2008

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  163/2008

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: DUPLA EDNEI E ERIVAN, aqui
representada pelo Sr. ANTONIO FRANCISCO DE SALES,
CPF 283.939.885-00, RG nº 11260551 66/SSP-BA, com endereço
à Rua Prudente de Morais, nº 194 – Santa Luzia – Barreiras-BA

OBJETO:

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços
com dois espetáculos musicais, nos dias 18 e 21/06/2008, através
do Projeto “São João 2008”, a favor do CONTRATANTE, de acordo
com as especificações técnicas determinadas pelo Município
CONTRATANTE.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

Órgão: 02.13.00 - Secretaria de Municipal do Meio Ambiente e
Turismo;

Atividade: 04.122.002.2.214 – Gestão das Atividades da Sec.

para que surta os seus legítimos e legais efeitos.

Barreiras (Ba),  30 de junho de 2008.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

VENEZA VIAGENS E TURISMO
Adriano Luigi Módica

Contratada

Testemunhas:

1.________________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
Nome: Rozilene Queiroz Rocha

CPF: 983.020.785-49
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de Meio Ambiente e Turismo
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$ 4.850,00 (quatro
mil oitocentos e cinqüenta reais) , referentes a duas
apresentações, que serão pagas pelo CONTRATANTE ao
CONTRATADO em uma única parcela, mediante a apresentação
de Nota Fiscal emitida pelo CONTRATADO, de acordo com a
proposta de preço já aprovada.

§1º - O pagamento será efetuado em até 08 (oito) dias após a
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, e devidamente atestada a
prestação dos serviços.

§2º - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da
Nota Fiscal/Fatura, o documento será imediatamente devolvido para
substituição e/ou emissão de nota de correção, ficando estabelecido
que esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de
qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.

DO PRAZO:

O presente instrumento de Contrato terá vigência a partir da
data da assinatura até o cumprimento das obrigações contratuais.

FORO:

As partes elegem o foro da cidade de Barreiras, com renúncia
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
toda e qualquer dúvida oriunda do presente contrato.

E, por assim estarem justas e contratadas as partes, mutuamente
obrigadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de
igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas, para que
surta os seus legais e jurídicos efeitos.

Barreiras, 17 de junho de 2008.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

DUPLA EDNEI E ERIVAN
ANTONIO FRANCISCO DE SALES

CPF 283.939.885-00

Testemunhas:

1._______________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
Nome: Samuel Rodrigues da Costa

CPF: 095.600.764-34

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE BEM PÚBLI-
CO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE
BEM PÚBLICO A TÍTULO PRECÁRIO,
que entre si celebram o MUNICÍPIO DE
BARREIRAS/BA e o Sr. ADELSON MA-
CEDO OLIVEIRA.

Pelo presente instrumento particular de autorização de uso
precário não oneroso, de um lado o  MUNICÍPIO DE BAR-
REIRAS/BA,  por meio de sua Prefeitura Municipal, inscrita
no CNPJ sob nº 13.654.405/0001-95, com sede na Av, Clé-
riston Andrade, nº 729, centro – Barreiras-Ba, neste ato re-
presentado por seu Prefeito Municipal, Dr. Saulo Pedrosa
de Almeida , doravante denominado AUTORIZANTE, e, de
outro lado, o Sr. ADELSON MACEDO OLIVEIRA, resi-
dente e domiciliado a Rua Marechal Deodoro, nº 819, Cen-
tro, Barreiras - BA, inscrito no CPF nº. 408.471.365-15, RG
nº. 05.317.776-26 SSP/BA, denominado AUTORIZATÁ-
RIO, resolvem celebrar o presente  TERMO DE AUTORI-
ZAÇÃO DE USO DE BEM PÚBLICO A TÍTULO PRE-
CÁRIO mediante as disposições expressas nas cláusulas se-
guintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente instrumento tem como objeto a  AUTORIZA-
ÇÃO DE USO do Estádio Municipal  Geraldão,  no dia 12 de
Julho, a partir das 22:00h até às 06:00h do dia seguinte, com a
finalidade de realização do evento “Show Banana da Prata”.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES
DO  AUTORIZATÁRIO

A área objeto da presente autorização de uso, somente pode-
rá ser utilizada para a finalidade prevista na CLÁUSULA PRI-
MEIRA.

§ 1º– O AUTORIZATÁRIO compromete-se a manter o
imóvel autorizado sob a sua guarda e responsabilidade, sen-
do-lhe vedado ceder seu uso a terceiro, sob qualquer título,
nem utilizá-lo para fim diverso do ora estipulado.

§ 2º – O AUTORIZATÁRIO é o único responsável pela or-
ganização e realização  do  evento, correndo por sua conta o
risco do empreendimento; inclusive a responsabilidade civil com
terceiros.

§ 3º - Providenciar saídas de emergência visíveis e de fá-
cil utilização, no local da realização do evento.

§ 4º - Zelar e manter limpo os banheiros e a área total que lhe é
concedida no Estádio Municipal Geraldão, com recolhimento de
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todo o lixo da referida área, decorrente da realização do evento.

§ 5º - Acatar e facilitar a ação de fiscalização pelos órgãos
de segurança e de vigilância sanitária ao local do evento.

§ 6º - Reconhecer os direitos da Administração, em caso de
rescisão administrativa prevista no artigo 77 e 78 da Lei 8.666/
93.

§ 7º - Comunicar e convocar a Polícia Militar e Civil, Polícia
Rodoviária, Batalhão, Juizado de Menores, Conselho Tutelar e
demais instituições cujas atribuições sejam relevantes para a rea-
lização do evento.

§ 8º - É de responsabilidade ainda do AUTORIZATÁRIO a
montagem e desmontagem de toda estrutura necessária para rea-
lização do evento.

§ 9º - Manter no local ambulância e / ou posto de atendimento
médico para atender eventuais emergências.

§ 10º - Recolher taxa referente energia elétrica, no valor de
R$ 50,00 (Cinqüenta reais),conforme estimativa de consumo.

§ 11º - Disponibilizar banheiros químicos suficientes para aten-
der a demanda estimada de público;

CLÁUSULA TERCEIRA  - DA DESOCUPAÇÃO

O AUTORIZATÁRIO utilizará a referida área apenas no pe-
ríodo mencionado na Cláusula Primeira, devendo restituí-la de-
socupada e vazia tão logo termine o aludido prazo independente-
mente de notificação ou interpelação, sob pena de desocupação,
por via administrativa.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

A presente autorização é a título não oneroso, figurando como
apoio a cultura, estimulando o turismo e lazer local.

§ 1º – Fica também o AUTORIZATÁRIO obrigado a reco-
lher aos cofres públicos, até o último dia útil que antecede o even-
to, os tributos referente a venda de ingressos, estimado em um
público de no mínimo 300 (trezentas) pessoas, sob pena de inter-
dição do espaço onde será realizado o evento, caso o recolhi-
mento dos tributos não ocorra no prazo ora estipulado.

§ 2º – Fica ainda o AUTORIZATÁRIO obrigado a recolher
aos cofres públicos, no primeiro dia útil após a realização do show,
o valor dos tributos sobre a diferença (se houver) de venda de
ingressos, que será fiscalizada pela equipe de fiscais de tributos
do Município.

CLÁUSULA QUINTA – DAS RESPONSABILIDADES

1) Responde o AUTORIZATÁRIO por quaisquer compro-
missos ou obrigações assumidas com terceiros, ainda que decor-
rentes do uso da área objeto deste Termo, bem como por qual-

quer dano e indenização acaso devidas, obrigando-se ainda ao
pagamento de quaisquer tributos, tarifas, emolumentos ou contri-
buições federais, estaduais ou municipais, que decorram da utili-
zação da área objeto deste Termo, ou, bem assim, da atividade
para a qual a presente AUTORIZAÇÃO lhe é outorgada, caben-
do-lhe providenciar, às suas expensas todas as obrigações neces-
sárias à realização do evento a exemplo de: alvarás, recolhimento
ao ECAD, seguros, EPI’s, ARTs etc.

2) Atender a todas as despesas que se fizerem necessárias
referentes ao seu pessoal de apoio, a exemplo de: seguro contra
acidentes no trabalho, obrigações trabalhistas e previdenciárias,
bem como, todas as despesas, impostos, taxas e quaisquer ou-
tros encargos determinados pela legislação em vigor.

CLÁUSULA  SEXTA – DA REGULARIDADE FISCAL

O AUTORIZATÁRIO apresenta, neste ato, todos os docu-
mentos legais  comprobatórios das obrigações jurídico legais que
lhe foram exigidas, os quais passam a integrar, em anexo, o pre-
sente Termo.

CLÁUSULA SÉTIMA –  DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Barreiras-BA, para dirimir
quaisquer controvérsias relativas ao presente TERMO DE AU-
TORIZAÇÃO, com exclusão de qualquer outro, por mais privi-
legiado que seja.

E para constar, é lavrado o presente termo em 3 (três) vias de
igual teor e forma, que vai subscrito pelas partes e testemunhas
abaixo assinadas.

Barreiras-BA, 10 de julho de 2008.

______________________________
Município de Barreiras

Saulo Pedrosa
Prefeito

___________________________________
Adelson Macedo Oliveira

Autorizatário

Testemunhas:

______________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

_________________________________
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

Os Cartões dos Banco do Brasil dos servidores das Secretarias e dos convênios,
abaixo relacionados, serão entregues no dia 24/07/08 (quinta-feira) na agência centro do
Banco do Brasil:

- Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agronegócios
- Conselho Tutelar
- Controladoria Geral do Município
- Secretaria de Administração e Finanças
- Gabinete do Prefeito
- Secretaria de Maio Ambiente
- Procuradoria
- Sanab
- Secretaria de Trabalho e Ação Social
- Agente Jovem
- CRAS
- Bolsa Família
- Projeto Sentinela
- Peti
A 1ª Parcela do 13º Salário, e a  Folha de julho (apenas para os servidores das secre-

tarias abaixo relacionadas) será pago no dia 25/07/08 (sexta-feira). Os servidores que
não receberam o cartão do Banco do Brasil, poderão receber os seus salários no caixa do
Banco em Barreirinhas (ao lado da central de atendimento aos servidores municipais) que
estará disponível apenas para pagamento desses servidores:

- Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agronegócios
- Conselho Tutelar
- Controladoria Geral do Município
- Secretaria de Administração e Finanças
- Gabinete do Prefeito
- Secretaria de Maio Ambiente
- Procuradoria
- Sanab
- Secretaria de Trabalho e Ação Social

COMUNICADO

A Escola Municipal São José, no bairro
Vila Brasil, realizou, nos dias 21 e 22, o Dia
da Beleza. A ação faz parte do Projeto de
Higiene que a escola desenvolve desde o
ano passado, tendo como objetivo trabalhar
a auto-estima e higiene dos alunos, pais e
professores.

Este ano, o projeto atendeu aproxima-
damente 120 pessoas e focou os cuidados
com o cabelo. Os serviços foram ofereci-
dos gratuitamente e é fruto de uma parce-
ria firmada com o Centro Técnico de Bele-
za Pente Fino, que voluntariamente disponi-
bilizou oito dos seus técnicos para esta ação.
Segundo o diretor do centro, Marcondes dos
Santos, essa parceria também foi firmada
com outras escolas de bairros menos favo-
recidos.  “Este é um trabalho social, que
fazemos com prazer, pois reconhecemos a
necessidade financeira que impede que mui-
tas pessoas freqüentem o salão”, disse.

Na feira, foram oferecidos os seguintes
serviços: cortes, hidratação, relaxamentos,
pintura e escova. “A nossa escola está lo-
calizada em um dos bairros mais carentes
de Barreiras. A maioria não pode freqüen-
tar um salão de beleza; nem todos os nos-
sos alunos têm os cabelos cortados periodi-
camente, daí a nossa preocupação”, ressal-
tou a diretora da Escola Maria Auxiliadora.

Para Sirleide Ferreira Lima, mãe de três
alunos matriculados na escola, a iniciativa  só

Escola Municipal São José, na Vila Brasil, realiza o Dia da Beleza

aproxima as famílias da escola, além, de
embelezá-las. “Eu não tenho condição de ir
ao cabeleireiro, por ser muito caro. Hoje,
economizei em média 80 reais, pois, além de
cortar, pintar e escovar, os meus três filhos
também cortaram o cabelo”, destacou.

“É muito gratificante ver a satisfação
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dos pais com esse projeto. Sabemos o quan-
to a beleza é importante para as mulheres.
As mães levantam a auto-estima e voltam
para casa mais felizes”, disse a diretora.

Segundo Maria Auxiliadora, conforme a
demanda, há uma previsão de que os servi-
ços possam ser estendidos até o dia de hoje.


