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Centenas de moradores dos bairros Cas-
calheira e Barreiras II, mais conhecido como
São Sebastião, se reuniram, na noite da últi-
ma quarta-feira, 06, na quadra do CAIC,
para prestar uma homenagem ao prefeito
de Barreiras Dr. Saulo Pedrosa.

Adultos acompanhados pelos filhos fize-
ram questão de marcar presença. Dois gru-
pos de jovens e pré-adolescentes fizeram
apresentações de dança portuguesa e bal-
let. A adolescente Érica Francisca da Cu-
nha, leu um texto em que destacava a im-
portância do empenho do prefeito em me-
lhorar as condições de vida e habitação dos
dois bairros.

O prefeito Saulo Pedrosa assinou, no dia
10 de julho, a ordem de serviço para o início
das obras de urbanização dos bairros Bar-
reiras II (São Sebastião) e Cascalheira. O
projeto conta com recursos do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC) do Go-
verno Federal e recursos municipais. A pre-
visão de investimento total de R$ 7,7 mi-
lhões. As obras que já estão em andamento
vão beneficiar diretamente 4.015 pessoas.

O projeto Morando Melhor em Barrei-
ras tem levado os moradores a participar
efetivamente desta obra, permitindo a trans-
parência na aplicação dos recursos, levando
cada um a exercer seus direitos e deveres.
Dentro deste projeto, 690 famílias serão be-
neficiadas com 41 reconstruções habitacio-
nais, 240 melhorias habitacionais, 148 cons-
truções de módulos sanitários, além da rede

Moradores da Cascalheira e Barreiras II
prestam homenagem ao prefeito Saulo Pedrosa

de esgotamento sanitário, calçamento, nova
iluminação pública, arborização e equipamen-
to comunitário público.

A equipe técnica sócio-ambiental do pro-
jeto está desenvolvendo um trabalho junto
às famílias, passando todas as instruções
necessárias para a orientação quanto à par-
ticipação no processo de construção e con-
servação desse patrimônio.

Durante o evento, os membros do con-
selho de habitação foram apresentados à
comunidade e o prefeito esteve todo o

tempo próximo aos moradores das duas
comunidades mostrando, no mapa, o tra-
balho que já começou.

“Nosso objetivo é melhorar as condições
de moradia, vida e saúde de cada pessoa
nestes bairros. A vinda desses recursos para
Barreiras só foi possível porque trabalha-
mos sério para tornar o município adimplente
e conseguimos. Já apresentamos outros pro-
jetos e faremos o possível para que nossa
cidade seja um lugar cada vez melhor”, des-
tacou o prefeito.

Celita Amorim, orientadora de gestão Grupo de adolescentes pesta homenagem com dança especial

Saulo Pedrosa conversou com a comunidade sobre as fases da obra
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PORTARIA GAB.  Nº 206, de 29 de julho de 2008.

Exonera  Secretária Administrativa

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 e conforme a Lei 675/2005,
resolve:

Art.1º Exonerar do Cargo em Comissão NH6, de Secretária
Administrativa, a Srª. Ivonise Rodrigues Lima, lotada 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

PORTARIA GAB.  Nº 245, de 29 de julho de 2008.

Exclui Candidata Aprovada em Concurso
Público, por não ter intenção de assumir o
cargo

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 e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar
nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das
Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Excluir a Srª. Juliana Silva Fernandes, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0314556, para o cargo de
Odontóloga.

Art.2º O presente ato decorre da não intenção da candidata em
assumir o cargo para o qual foi aprovada, de forma específica, a
candidata está sendo excluída por deixar claro que não tem interesse
em servir o Município, conforme declaração enviada a
Subcoordenadoria de Gestão de Pessoas.

Art.3º 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.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 246, de 29 de julho de 2008.

Exclui Candidato Aprovado em Concurso
Público, por não ter atendido ao Ato
Convocativo

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 e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar
nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das
Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º  Excluir o Sr. Anderson Carlos Pinto de Araújo,
aprovado no concurso público sob a inscrição 0317677, para o cargo
de Contador.

Art.2º O presente ato decorre do não atendimento ao Ato
Convocativo. De forma específica, o candidato está sendo excluído
por não atender ao chamado no prazo de 10 (dez) dias, após o
recebimento do Ato Convocativo com Aviso de Recebimento (AR).

Art.3º 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.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 252, de 30 de julho de 2008.

Exonera, a pedido, Escolar da Escola
Municipal Joaquim Neto

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 c/c o
Art. 25 da Lei Municipal 0619/2003 combinada com a Lei 675/
2005, resolve:

Art. 1º Exonerar, a pedido,  do  Cargo  em  Comissão  de
Secretária Escolar da Escola Municipal Joaquim Neto, a Srª
Catherine Nayana Moreno Costa, 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 nesta data e destitui eventual
nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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PORTARIA GAB.  Nº 231, de 29 de julho de 2008.

Nomeia Odontóloga

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 e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar
nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das
Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Odontóloga, a
Srª. Elizabeth Cristina Konzen, aprovada no concurso público
sob a inscrição 0300902.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º 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.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo nono dia do mês de julho de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de
provimento efetivo para a categoria de Odontóloga, homologado no
Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, a Srª. Elizabeth Cristina Konzen, CPF 732.170.850-
00, RG 60.474.107-97 SSP/RS, filha de Arnildo Roque Konzen e
Thereza Maria Strieder Konzen, 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 Acúmulo 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, 29 de julho de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Elizabeth Cristina Konzen
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 242, de 29 de julho de 2008.

Nomeia Médico Neurologista

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 e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar
nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das
Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Médico
Neurologista, o Sr. Marcelo Eduardo Namen Coelho, aprovado
no concurso público sob a inscrição 0302342.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º 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.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo nono dia do mês de julho de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse  no Cargo do Concurso Público de
provimento efetivo para a categoria de Médico Neurologista,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, o Sr. Marcelo Eduardo Namen
Coelho, CPF 072.830.047-85, RG 11.021.557-1 SSP/RJ, filho de
Manoel Coelho Reis e Maria Namen Cury Coelho, oportunidade
em que foi cientificado 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 declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal.
O empossado apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e
Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo
de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai
assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo
empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 29 de julho de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Marcelo Eduardo Namen Coelho
Empossado
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PORTARIA GAB.  Nº 243, de 29 de julho de 2008.

Nomeia Médico Anestesista

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 e atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da
Lei Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003,
que Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da
Administração Direta, das Autarquias e Fundações públicas do
Município de Barreiras, resolve:

Art.1º Nomear, para provimento do Cargo de Médico
Anestesista, o Sr. Clodoaldo Lopes Dias, aprovado no
concurso público sob a inscrição 0305781.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º 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.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo nono dia do mês de julho de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de
provimento efetivo para a categoria de Médico Anestesista,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras,
edição nº 686 de 12 de maio de 2008, o Sr. Marcelo Eduardo
Namen Coelho, CPF 072.830.047-85, RG 11.021.557-1
SSP/RJ, filho de Manoel Coelho Reis e Maria Namen Cury
Coelho, oportunidade em que foi cientificado 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
declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal.
O empossado apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens
e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou
Acúmulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente

PORTARIA GAB.  Nº 244, de 29 de julho de 2008.

Nomeia Analista de Sistemas

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 e
atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Complementar
nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das
Autarquias e Fundações públicas do Município de Barreiras, resolve:

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo de Analista de
Sistemas, o Sr. Fábio Ossamu Hasegawa, aprovado no concurso
público sob a inscrição 0300468.

Art.2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trinta)
dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art.3º  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.4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao vigésimo nono dia do mês de julho de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa
de Almeida, toma posse no Cargo do Concurso Público de
provimento efetivo para a categoria de Analista de Sistemas,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, o Sr. Fábio Ossamu Hasegawa, CPF
959.724.551-53, RG 35.140.194-5 SSP/SP, filho de Horácio Shuji
Hasegawa e Yukie Amélia Nagai Hasegawa oportunidade em que
foi cientificado das suas atribuições, direitos e deveres e das
responsabilidades inerentes ao referido cargo, assumindo o

termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa
de Almeida, pelo empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 29 de julho de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Marcelo Eduardo Namen Coelho
Empossado
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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,

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

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

ficada:

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

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 declarado EMPOSSADO pelo Exmo. Sr. Prefeito  Municipal.
O empossado apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens e
Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acúmulo
de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo que vai
assinado pelo Prefeito Municipal, Saulo Pedrosa de Almeida, pelo
empossado e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 29 de julho de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Fábio Ossamu Hasegawa
Empossado

REPUBLICAÇÃO
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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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Nesta quinta-feira, 06, o Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil (PETI),
finalizou a I Gincana do Conhecimento,
com entrega de troféus, medalhas e sor-
teio de cestas-básicas para os alunos ven-
cedores. O projeto foi desenvolvido com
a finalidade de promover a união em todo
o espaço educativo, trabalhar o coletivo,
estreitar laços de amizade e despertar o
espírito de equipe.

A gincana teve a duração de duas se-
manas e aconteceu na antiga Escola São
Francisco, na Vila Amorim, onde o progra-
ma está instalado provisoriamente. Esta foi
a primeira edição da gincana e se destacou
pela ativa participação dos alunos. Composta
por três equipes: azul, vermelha e amarela,
contou com o envolvimento de funcionários
e monitores do programa.

Além de promover a união, esta foi
uma maneira encontrada de receber as
crianças que retornaram às aulas, incen-
tivando-as a permanecerem na escola. “A
Gincana do Conhecimento foi uma das al-
ternativas de incentivar as crianças que
estavam evadidas. Estamos tendo êxito e
as crianças estão sendo estimuladas,
apresentando maior rendimento escolar”,
ressaltou a coordenadora de monitores do
PETI, Aglaura Ceres.

PETI volta às aulas e movimenta os
alunos com a Gincana do Conhecimento

“Com as atividades do PETI, a gente tem
aprendido a lutar pelos nossos objetivos; com
essa gincana eu aprendi a jamais desistir e
sempre buscar mais conhecimento”, desta-
cou a aluna, Elisabete Brito, 13 anos. Para
a também aluna, Ingred Bruno, 12 anos, “o
bom dessa gincana é o envolvimento com
os colegas, não só porque queremos ganhar,
mas para ter conhecimento”, disse.

A Secretaria Municipal de Ação So-
cial, através do programa, tem buscado
desenvolver atividades sócio-educativas,
com a intenção de elevar a auto-estima
das crianças e adolescentes, sendo as-
sistidas com corte de cabelo, tratamento
para pediculose e escabiose. Segundo o
secretário de ação social do município,
Ronei Sodré, a proposta visa resgatar a
freqüência dos alunos no PETI. “Está-
vamos com um número considerável de
evasão, agora, estamos numa fase de res-

gate. Queremos envolver os pais e a fa-
mília dos alunos nas nossas atividades”,
ressaltou.

Para construção de uma nova etapa do
PETI, a coordenadora pedagógica, Célia
Costa Lago, desenvolverá o projeto “Baú
de Leitura”, previsto para começar no Dia
do Estudante, 11 de agosto. O projeto será
uma ação comemorativa com poesias, pa-
ródias e peças teatrais, enfatizando a cons-
ciência nacional para desenvolver o senso
crítico do aluno.

As aulas do PETI começaram desde o
dia 14 de julho, na Vila Amorim e está pre-
visto para retornar ao funcionamento nor-
mal no Parque de Exposição Geraldo Ro-
cha, no próximo dia 11, segunda-feira.

Segundo informações da Secretaria
Municipal de Ação Social, na próxima se-
mana, devem começar também as aulas de
Judô. Mais informações (77) 3613-9736.

Equipe Azul comemora o 1º lugar na I Gincana do Conhecimento

Secretário do
Promoção Social

Ronei Sodré
esteve presente

no evento


