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A partir de hoje, 25, até 05 de agosto, mais
de dois mil servidores municipais receberão a
primeira parcela do 13º salário. Este é o segun-
do ano consecutivo que a Prefeitura de Barrei-
ras antecipa para a metade do ano, 50% do
benefício. A cota do 13º será depositada junta-
mente com os salários do mês. As secretarias e
departamentos beneficiados a partir de hoje se-
rão: Gabinete, Administração e Finanças, Pro-
curadoria, Controladoria, Meio Ambiente, Tra-
balho e Promoção Social, Desenvolvimento
Econômico e Conselho Tutelar. Os demais pa-
gamentos obedecerão a um calendário pré-es-
tabelecido pelo setor de Gestão de Pessoas.

De acordo com a legislação vigente, as
empresas têm até 20 de dezembro para dis-
ponibilizar o 13º aos funcionários. Porém, a
antecipação adotada pela Prefeitura tem duas
características principais. A primeira, confor-
me classifica a secretária de administração e
finanças Erusa Vieira, é a seriedade da atual
administração.

“Trata-se de um compromisso em termi-
nar essa gestão cumprindo com as obriga-

Servidores municipais começam receber
hoje primeira parcela do 13º salário

Aquecimento da economia – O pa-
gamento da primeira parcela do 13º salário
injetará R$ 1,2 milhão em recursos na eco-
nomia de Barreiras. Para o presidente da
Câmara de Dirigentes Lojistas, Alvimar Al-
vim, esse dinheiro contribuirá para o aque-
cimento das vendas no comércio local. “É
significativa e interessante essa ação do
poder público municipal porque esses re-
cursos extraordinários farão com que as
pessoas quitem os compromissos e façam
novas compras. Isso garantirá, também,
um aumento na arrecadação de impostos.
Todos ganham”, garante Alvim.

A Prefeitura Municipal de Barreiras e o
Banco do Brasil S.A., agência centro, convo-
cam os servidores públicos municipais a com-
parecer no local, dia e horários abaixo, para
efetuarem abertura de contas correntes para
fins de recebimento de salário, conforme con-
vênio FOPAG firmado entre as partes:

ABERTURA DE CONTA CORRENTE
DIAS: 25, 28, 29, 30 E 31/07/2008.
LOCAL:TRAVESSA SÃO SEBASTI-

ÃO, 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: 08:30h às16:30h.
Funcionários da Secretária da Educação

FUNDEB 60%, que não têm conta corrente
no Banco do Brasil S.A.

DIA: 26/07/2008 (SÁBADO)
LOCAL:TRAVESSA SÃO SEBASTI-

ÃO, 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: 08:15h às12:15h.
Funcionários da Secretária da Educação

FUNDEB 60%, que não têm conta corrente
no Banco do Brasil S.A.

COMUNICADO

ções de pagar em dia o funcionalismo, exata-
mente o oposto do que ocorreu em adminis-
trações passadas, quando os salários ficaram

em aberto”, disse.
O segundo ponto, levado em conta ao an-

tecipar o 13º, é oferecer aos servidores um
dinheiro extra em uma época em que há acú-
mulo de dívidas. “Muitos funcionários esta-
vam antecipando o 13º salário junto aos ban-
cos, pagando juros e taxas”, revela a coorde-
nadora financeira, Josinete Santana.

“É mais uma prática adotada pela admi-
nistração para ajudar o servidor”, diz a res-
ponsável pelo setor de Gestão de Pessoas,
Gabriela Pimentel. Ela fala que, durante a atual
gestão, os servidores foram beneficiados tam-
bém com a progressão vertical de salário, ten-
do como base títulos de especialização ad-
quiridos. “Estamos finalizando, ainda, um pro-
cesso de avaliação individual necessário para
garantir aos funcionários a progressão hori-
zontal”, diz.

ENTREGA DE CARTÕES
DIAS: 26/07/2008.
LOCAL: RUA JOSE ALENCAR, 193
PRAÇA SÃO JOÃO
Agência Centro, perto da Igreja Matriz São

João Batista.
HORÁRIO: 08:15h às12:15h.
DOCUMENTAÇÃO PARA ABERTURA

DE CONTA
Apresentação dos originais e XEROX dos

documentos abaixo:
Carteira de Identidade ou carteira de mo-

torista;
CPF;
Certidão de casamento:
Comprovante de rendimentos(contra-

cheque), preferencialmente do mês de ju-
nho/2008;

Comprovante de Residência emitido a
menos de 90 dias ( conta de água, luz ou fone
em nome do servidor ou esposo ou pais: con-
trato de aluguel ou declaração de endereço
emitido pela prefeitura).

OBS:
- Os atendimentos se darão exclusivamen-

te no endereço acima;
- Os servidores impossibilitados de com-

parecer nas datas agendadas, deverão aguar-
dar nova convocação após cumprimento dos
cronogramas iniciais.

- Serão realizados 90 atendimentos
por dia.

As coordenadoras do
setor de recursos
humanos e financeiro
da Prefeitura
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GABINETE DO PREFEITO

Lei Nº 796, DE 11 DE JULHO DE 2008

“Dispõe sobre o Incentivo às empresas e
entidades que trabalham direta ou indiretamente
com a difusão da Cultura em Barreiras e dá
outras providências”.

O prefeito Municipal de Barreiras, usando de suas atribuições
legais, faz saber que após indicação e aprovação da Assembléia
Legislativa fica sancionada a seguinte Lei:

Art. 1º- As empresas e entidades que trabalhem com a cultura
e se enquadrem em um ou mais dos critérios estabelecidos farão
jus à isenção dos tributos municipais, desde que tenham sua sede
na cidade de Barreiras e estejam trabalhando há mais de um ano
com as atividades culturais de teatro, cinema, dança, artes visuais,
música, artes circenses e manifestações culturais e apresente
Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeito
Negativo;

Art. 2º - Para fazer jus aos incentivos municipais descritos nesta
Lei, as empresas e entidades que trabalham diretamente com a
difusão da cultura na nossa cidade precisam enquadrar-se em pelo
menos um dos seguintes tópicos:

a) Contribuir para facilitar o acesso às fontes da cultura, dentre
elas o teatro, o cinema, a dança, artes visuais, música, artes circenses,
manifestações culturais e as diversas manifestações artísticas
regionais;

b) Desenvolver a consciência internacional e o respeito aos
valores culturais de outros povos ou nações;

c) Estimular a difusão das diversas manifestações culturais que

REPUBLICAÇÕES

envolvem: o teatro, o cinema, a dança, artes visuais, música, artes
circenses e manifestações culturais;

d) Contribuir para a informação e para a formação do
conhecimento, da cultura, e da memória social nos expectadores;

e) Priorizar o produto cultural originário do nosso Brasil;
f) Incentivar projetos sócio-culturais-educacionais na cidade de

Barreiras;
Art. 3º- Compete ao titular da pasta da Secretária de

Administração e Finanças a certificação devida a empresa detentora
do incentivo previsto nesta Lei, mediante emissão de Certificado
de Empresa Incentivadora da Cultura em Barreiras, com
renovação anual, comprovando a continuidade dos serviços prestados
à cultura nesta cidade.

Parágrafo Único: O referido documento autoriza isenção
tributária à empresa que trabalhe diretamente com a cultura em
Barreiras, seja com o teatro, o cinema, a dança, artes visuais, música,
artes circenses, manifestações culturais e será assinado também
pelo responsável pela pasta da Procuradoria Geral do Município;

Art. 4o - As empresas que tenham sede no Município de
Barreiras, mesmo que não trabalhem diretamente com a cultura,
mas que comprovadamente estejam injetando valores para preservar
e incentivar apresentações teatrais, apresentações dos diferentes
estilos de danças, para permanência e socialização das exibições
cinematográficas nas salas de cinema, terão descontos em tributos
municipais, no mesmo valor do quanto contribuiu, no limite máximo
de 25% do valor do imposto devido, mesmo quando a contribuição
cultural ultrapassar tal valor.

§ 1o  Para fazer jus ao incentivo previsto no caput do presente
artigo, a empresa investidora na cultura deverá comprovar o
incentivo mediante apresentação de recibo próprio emitido pela
empresa certificada e o desconto só incidirá no limite máximo de
25% do valor do tributo, ainda que a doação de incentivo seja superior
ao teto instituído;

§ 2o Os descontos tributáveis em prol da cultura serão aplicados
pela Subcoordenadoria de Tributação e Fiscalização no momento
da emissão dos documentos a serem pagos pela empresa
incentivadora. A cópia do recibo que comprove seu incentivo cultural
à empresa certificada deverá ser entregue ao agente que o atendeu
no Departamento de Tributos do Município de Barreiras para anexar
ao imposto municipal em questão e justificar a legalidade do referido
desconto, devendo o original ser carimbado com o aceite do
Subcoordenador de Tributação e Fiscalização.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando qualquer disposição em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº 135/2008

Referente à Inexigibilidade de Licitação nº 159/2008

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE

PORTARIA GAB.  Nº 205, de 23 de julho de 2008.

Exonera Inspetor da Guarda Municipal

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. 47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada em seu anexo I,
pela Lei 585/2003 combinada com a Lei 675/2005, resolve:

Art.1º Exonera do Cargo em Comissão NH7, de Inspetor da
Guarda Municipal, o servidor  Luiz Fernando Marques, lotado no
Gabinete do Prefeito.

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 nesta data e destitui eventual
nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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BARREIRAS , pessoa jurídica de direito público,
inscrita junto ao CNPJ/MF sob 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.

CONTRATADO: TOTAL ENTRETENIMENTO
LTDA ME, inscrita junto ao CNPJ sob n° 04.640.590/
0001-78, com sede na QE 01, Conjunto H, casa nº
95, Guará, Brasília/DF

OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a gestão,
produção e a realização de show artístico no dia 23 de
junho de 2008, com a banda “MOLEKA 100
VERGONHA”, na 26ª Expoagroindustrial de Barreiras/
BA.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Órgão: 02.09.00- Séc. de Mun. de Desenvolvimento
Econômico e Agronegócio;

Atividade: 04.122.002.2.107–Gestão das Ativ. da
Sec. de Des. Econômico e Agronegócio;

Elemento: 3.3.9.0.39.00–Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica

PREÇO

O valor do presente contrato é de R$ 57.400,00
(Cinqüenta e sete mil e quatrocentos reais), que serão
pagos pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO.

DO PRAZO

O referido contrato terá vigência imediata a partir
da data de sua assinatura até a completa execução dos
serviços.

FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Barreiras/
Ba, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
Contrato, renunciando a qualquer outro por mais

privilegiado que seja.

Barreiras, 17 de junho de 2008.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

TOTAL ENTRETENIMENTO LTDA ME
CNPJ sob n° 04.640.590/0001-78

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 SER-
VIÇOSDE 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 situada à Avenida
Clériston Andrade, Nº. 729, Centro, neste município, aqui repre-
sentado 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 – Barreiras-
BA)

OBJETO:

Constitui objeto do presente contrato, a prestação de servi-
ços de dedetização, para eliminação de insetos e pragas, nas es-
colas municipais, da zona urbana e rural, que deverão ser dedeti-
zados, tudo conforme Proposta e Planilha Orçamentária e de-
mais especificações contidas no Processo de Dispensa de Licita-
ção nº 150/2008 que, independentemente de transcrição, inte-
gram o presente Contrato.

§ º Único - Nos serviços contratados estão inclusos custos
com mão-de-obra, produtos químicos, máquinas e equipamen-
tos necessários à execução dos serviços,
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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: 12.361.016.2.077–Gestão das Ativ. do Ensino
Fundamental–FUNDEB 40%;

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 5.480,00 (cinco 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 apre-
sentação de Nota Fiscal emitida pelo CONTRATADO, de acor-
do 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 serviços, e cumpri-
mento das cláusulas 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 Contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente con-
trato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02
(duas) testemunhas, para que produzam 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

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS Nº 129/2008

REFERENTE À PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO Nº 151/2008

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: JOSÉ ERIVALDO ALVES DOS SAN-
TOS, CPF nº 569.495.375-49, situada à Conj. Habitacional Rio
Grande, Rua E, Caminho 7, Casa 21, neste município de Barrei-
ras /BA.

OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO:

Constitui objeto do presente Contrato a prestação de servi-
ços de construção de três passarelas sobre o canal da Vila Brasil,
compreendendo mão-de-obra e materiais necessários à execu-
ção dos serviços objeto deste Contrato.

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: 15.451.011.1.100– Construção e Ampliação do
Sist. Urbano Drenagem Pluvial;

Elemento: 4.4.9.0.51.00 – Obras e instalações.

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O valor do presente contrato é de R$ 6.166,19 (seis mil
cento e sessenta e seis reais e dezenove centavos), que se-
rão pagos após a conclusão dos serviços.

DO FORNECIMENTO

Os serviços serão efetuados após a assinatura deste Contra-
to, mediante solicitação formal da Secretaria Municipal de Infra-
estrutura e Serviços Públicos, e serão executados até sua total
conclusão.

FORO

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

Barreiras, 11 de junho de 2008.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

JOSÉ ERIVALDO ALVES DOS SANTOS
CPF nº 569.495.375-4

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 FORNECIMENTO DE
ALIMENTAÇÃO Nº 125/2008

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  146/2008

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

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 efei-
tos.

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
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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
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Com apresentação única, o renomado
pianista Arthur Moreira Lima, tocou, na úl-
tima quarta-feira, 23, na Praça Landulfo Al-
ves. Com o objetivo de levar a música clás-
sica à todos, o Projeto Um Piano Pela Es-
trada, fechou em Barreiras seu roteiro pela
Bahia. A cidade foi a 20ª a receber a cara-
vana no Estado.

Um Piano Pela Estrada é um projeto que
leva o pianista e seu Caminhão Teatro para
todo e qualquer lugar do país. “No momen-
to em que, dentro de um mundo globalizado,
tentamos fortalecer nossa identidade, im-
prescindível para a dignidade de uma na-
ção, o projeto Um Piano Pela Estrada leva
música, universal e brasileira, a uma popu-
lação que dificilmente teria acesso a esse
tipo de manifestação”, informa o site de di-
vulgação do projeto.

O prefeito de Barreiras foi à Praça Lan-
dulfo Alves para a apresentação de Arthur
Moreira Lima, que, pela segunda vez, vem
a Barreiras. “Quando a cidade completou
103 anos fiz questão de chamá-lo para se
apresentar em praça pública. Um artista
como este, normalmente se apresenta para
um público seleto e a boa música deve ser
acessível a todos”, ressaltou Pedrosa.

O concerto teve cerca de 1h30 de dura-

Projeto Um Piano Pela Estrada termina suas
apresentações na  Bahia, na Praça Landulfo Alves

Um Sorriso Pela Estrada – Este é um projeto conjunto a “Um Piano pela
Estrada”, com palestras educativas sobre prevenção, saúde bucal, higiene geral e
bucal, distribuição de kits de escovação, aplicação de flúor e escovação supervisio-
nada em escovódromo. Em Barreiras, o projeto reuniu aproximadamente 200 crian-
ças na Escola Municipal Santa Luzia, onde as odontólogas Margareth Monteiro
Garrett e Grasiela Garrett da Silva, conduziram a programação.

Na oportunidade, a secretária municipal de educação Yara Xavier elogiou o pro-
grama e falou sobre a importância do projeto para a escola. “Das 72 escolas do
município, a de vocês foi escolhida para a execução desse projeto em Barreiras.
Vocês foram privilegiados”, ressaltou.

“Um Sorriso Pela Estrada” tem visitado, desde 2003, escolas da rede pública
nas cidades onde os concertos se realizam.

O projeto tem o apoio do Governo Federal, através do Ministério da Saúde e
outros.

ção. Com um repertório composto por gran-
des obras de Bach, Mozart, Beethoven,
Chopin, Liszt, Pixinguinha, Villa-Lobos, Er-
nesto Nazareth, Luiz Gonzaga, Astor Pia-
zzolla, entre outros compositores, sem es-
quecer a Grande Fantasia Triunfal sobre o
Hino Nacional Brasileiro.

O projeto parte agora para o Piauí, cum-
prindo o roteiro denominado “Brasil Ser- tões”, formado por 60 concertos para 2008,

nos estados da Bahia, Piauí, Minas Gerais,
Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Pará,
Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte,
Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe.
“Temos muitos pedidos de cidades para se-
rem incluídas no roteiro, o que será feito,
levando-se em conta sua importância histó-
rica, geográfica, econômica ou política.
Atendendo, sobretudo, às mais carentes”,
afirma Arthur.

O maestro recebeu o prefeito no camarim
antes da apresentação

Muitas pessoas foram à praça para assis-
tir ao concerto


