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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

FOTOS WASHINGTON LUIZ

Sábado, 09, foi o Dia Nacional de Va-
cinação contra Paralisia Infantil e Rubé-
ola. Barreiras participou da campanha
imunizando crianças de zero a cinco anos
e adultos entre 20 e 39 anos de idade.
Um mutirão de trabalho, das 7h às 18h
mobilizou 180 pessoas e 33 postos de va-
cinação em toda a cidade.

Segundo o relatório emitido pelo órgão,
cerca de 50% das crianças receberam as
gotinhas contra a paralisia infantil. Isso
significa que 6.597, das 13.157 crianças
menores de cinco anos do município, es-
tão imunizadas.

Com relação à vacina contra a rubéola,
a meta é imunizar 51.976 pessoas. No sá-
bado, foram vacinadas 10.435 pessoas.

De acordo com a Coordenadora do
Programa de Imunização da Prefeitura,
Isabel dos Apóstolos, estes números vão
crescer bastante nos próximos dias; “ain-
da estamos fazendo o trabalho de imuni-
zação na zona rural, e, nos postos da ci-
dade, as vacinas continuam à disposição.
É importante que nenhuma criança deixe
de receber as gotinhas e os adultos tam-
bém devem se preocupar em receber a
vacina contra a Rubéola”.

Mas, a campanha não chegou ao fim.
Até o dia 23 deste mês, a vacinação contra
a Paralisia Infantil continua em todas as 15
unidades de saúde de Barreiras. Na zona
rural do município, quatro equipes continu-
am percorrendo as localidades mais distan-
tes levando as gotinhas.

A campanha contra a Rubéola também
ficará em vigor até 12 de setembro. A partir
de amanhã, 13, o Posto de Saúde Albert
Sabin permanecerá aberto no horário do
almoço oferecendo tanto a vacina contra
Poliomielite como a da Rubéola.

Precauções – Os pais devem ficar des-
preocupados na hora de vacinar os filhos
contra a Paralisia Infantil. Crianças resfria-
das, com diarréia, vômito, crises de asma
podem tomar a vacina sem problemas, ela
não tem contra-indicação; só não é aconse-
lhada se a temperatura estiver acima de 38º.

Já a vacina da Rubéola, destinada a
homens e mulheres, exige algumas pre-

Vacinação contra Paralisia Infantil
e Rubéola mobiliza Barreiras

cauções. Mulheres grávidas ou com sus-
peita de gravidez não podem tomar a va-
cina. A mulher só deverá receber a dose

após o parto. Caso deseje engravidar,
deve esperar um período de 30 dias após
a imunização.

As crianças do município tem até o dia 23 de setembro para receber a 2ª dose da vacina

Todos os adultos devem receber a vacina contra a Rubéola
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Estado da Bahia - Município de Barreiras

Atos Oficiais do Executivo2
Barreiras - Bahia

terça-feira, 12 de agosto de 2008
ANO 4  - Nº 748

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 201, de 18 de julho de 2008.

Exonera, a pedido, Diretora A, da Escola
Municipal Mundo Infantil

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- Exonerar, a pedido, do Cargo em Comissão símbolo
CC2,  de Diretora A, da Escola Municipal Mundo Infantil, a Pedagoga
Maura Ronise de Carvalho Silva,  lotada na Secretaria de
Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

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 254, de 30 de julho de 2008.

Exonera a pedido Vice - Diretora C, do
Colégio Municipal Padre Vieira

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- Exonerar, a pedido,  do  Cargo  em  Comissão  símbolo
CC6,  de Vice - Diretora C, do turno Vespertino, do Colégio Municipal
Padre Vieira, a Srª Maureen da Cruz Coité, lotada na Secretaria
de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

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 255, de 30 de julho de 2008.

Exonera, a pedido, Vice - Diretora C, do
Colégio Municipal Padre Vieira

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-Exonerar, a pedido, do Cargo em Comissão símbolo CC6,
de Vice - Diretora C, do turno Matutino, do Colégio Municipal Padre
Vieira, a Srª Regina Célia Lopes de Souza, lotada na Secretaria
de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

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 nesta data e destitui eventual
nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 211, de 29 de julho de 2008.

Nomeia Engenheira Agrônoma

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 Engenheira
Agrônoma, a Srª. Nathalie Carvalho Xavier de Jesus, aprovada
no concurso público sob a inscrição 0308805.

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
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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 Engenheira Agrônoma,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Nathalie Carvalho Xavier de
Jesus, CPF 581.885.095-15, RG 05.442.819-00 SSP/BA, filha de
Murilo Eduardo Pinto Xavier e Meyre de carvalho Xavier,
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

Nathalie Carvalho Xavier de Jesus
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 230, de 29 de julho de 2008.

Nomeia Engenheira de Alimentos

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 Engenheira de
Alimentos, a Srª. Juliana de Oliveira Carneiro, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0321100.

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 Engenheira de Alimentos,
homologado no Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº
686 de 12 de maio de 2008, a Srª. Juliana de Oliveira Carneiro,
CPF 013.984.775-83, RG 10.080.677-50 SSP/BA, filha de Luis
Antonio Carneiro e Maria de Lourdes de Oliveira Carneiro,
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

Juliana de Oliveira Carneiro
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 256, de 31 de julho de 2008.

Nomeia Vice - Diretora C, do Colégio
Municipal Padre Vieira

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
símbolo  CC6,  de Vice - Diretora C do turno Vespertino do Colégio
Municipal Padre Vieira, a Srª Marlei Inês Guerreiro, lotada na
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

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 nesta data e destitui eventual
nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao trigésimo primeiro dia do mês de julho de 2008, frente ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo
Pedrosa de Almeida, toma posse no Cargo em Comissão de Vice
- Diretora C, Colégio Municipal Padre Vieira, símbolo CC6, a Srª
Marlei Inês Guerreiro, CPF 605.454.615-53, RG 840.273 SSP/
SC, filha de Julio Pelisser e Justina Carolina Pelisser, oportunidade
em que foi cientificada das suas atribuições, direitos e deveres e
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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, 31 de julho de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Marlei Inês Guerreiro
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 257, de 31 de julho de 2008.

Nomeia Vice - Diretora C, do Colégio Mu-
nicipal Padre Vieira

O Prefeito Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 71 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/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
símbolo  CC6,  de Vice - Diretora C do turno Matutino do Colégio
Municipal Padre Vieira, a Srª Samara Filgueira dos Santos, lota-
da na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Art. 2º- A Presente Portaria deverá ser publicada na forma
prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barrei-
ras/BA, e deverá ser afixada em local próprio na sede da Prefeitu-
ra e na Câmara Municipal.

Art. 3º- Esta Portaria entra em nesta data e destitui eventual
nomeação anterior.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

TERMO DE POSSE

Ao trigésimo primeiro dia do mês de julho de 2008, frente ao Ex-
celentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barreiras/BA, Saulo Pe-
drosa de Almeida, toma posse no Cargo em Comissão de Vice -
Diretora C, Colégio Municipal Padre Vieira, símbolo CC6, a Srª Sa-
mara Filgueira dos Santos, CPF 008.023.025-30, RG 08.474.004-
33 SSP/BA, filha de Fernando dos Santos e Zilmar Filgueira dos
Santos, oportunidade em que foi cientificada das suas atribuições,
direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao referido car-
go, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos prin-
cípios 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. Pre-
feito Municipal. A empossada apresenta, em anexo, a sua Declara-
ção 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, 31 de julho de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Samara Filgueira dos Santos
Empossada

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE BEM PÚBLICO

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

Pelo presente instrumento particular de autorização de uso precá-
rio não oneroso, de um lado o  MUNICÍPIO DE BARREIRAS/
BA,  por meio de sua Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ sob nº
13.654.405/0001-95, com sede na Av, Clériston Andrade, nº 729, cen-
tro – Barreiras-Ba, neste ato representado por seu Prefeito Municipal,
Dr. Saulo Pedrosa de Almeida, doravante denominado AUTORI-
ZANTE, e, de outro lado, o Sr. ADELSON MACEDO OLIVEI-
RA, residente e domiciliado a Rua Marechal Deodoro, nº 819, Centro,
Barreiras - BA, inscrito no CPF nº. 408.471.365-15, RG nº. 05.317.776-
26 SSP/BA, denominado AUTORIZATÁRIO, resolvem celebrar o
presente  TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE BEM
PÚBLICO A TÍTULO PRECÁRIO mediante as disposições ex-
pressas nas cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente instrumento tem como objeto a  AUTORIZAÇÃO
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 poderá
ser utilizada para a finalidade prevista na CLÁUSULA PRIMEIRA.

§ 1º– O AUTORIZATÁRIO compromete-se a manter o imó-
vel autorizado sob a sua guarda e responsabilidade, sendo-lhe ve-
dado 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 organiza-
ção e realização  do  evento, correndo por sua conta o risco do empre-
endimento; inclusive a responsabilidade civil com terceiros.

§ 3º - Providenciar saídas de emergência visíveis e de fácil
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 todo
o lixo da referida área, decorrente da realização do evento.

§ 5º - Acatar e facilitar a ação de fiscalização pelos órgãos de

REPUBLICAÇÃO
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tos legais  comprobatórios das obrigações jurídico legais que lhe
foram exigidas, os quais passam a integrar, em anexo, o presente
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 privilegi-
ado 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

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 de-
mais instituições cujas atribuições sejam relevantes para a realiza-
ção do evento.

§ 8º - É de responsabilidade ainda do AUTORIZATÁRIO a
montagem e desmontagem de toda estrutura necessária para reali-
zação 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 perí-
odo mencionado na Cláusula Primeira, devendo restituí-la desocu-
pada e vazia tão logo termine o aludido prazo independentemente
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 recolher
aos cofres públicos, até o último dia útil que antecede o evento, os
tributos referente a venda de ingressos, estimado em um público de
no mínimo 300 (trezentas) pessoas, sob pena de interdição do espa-
ço onde será realizado o evento, caso o recolhimento 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 compromis-
sos ou obrigações assumidas com terceiros, ainda que decorrentes
do uso da área objeto deste Termo, bem como por qualquer dano e
indenização acaso devidas, obrigando-se ainda ao pagamento de
quaisquer tributos, tarifas, emolumentos ou contribuições federais,
estaduais ou municipais, que decorram da utilização da área objeto
deste Termo, ou, bem assim, da atividade para a qual a presente
AUTORIZAÇÃO lhe é outorgada, cabendo-lhe providenciar, às
suas expensas todas as obrigações necessárias 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 re-
ferentes ao seu pessoal de apoio, a exemplo de: seguro contra aci-
dentes no trabalho, obrigações trabalhistas e previdenciárias, bem
como, todas as despesas, impostos, taxas e quaisquer outros encar-
gos determinados pela legislação em vigor.

CLÁUSULA  SEXTA – DA REGULARIDADE FISCAL

O AUTORIZATÁRIO apresenta, neste ato, todos os documen-
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FOTOS WASHINGTON LUIZ

A Secretaria Municipal de Educação,
através da Coordenadoria de Ensino e
Ação Pedagógica, Subcoordenadoria de

Além de gestores e secretários, professores de educação
infantil recebem o curso de formação continuada

Ação Pedagógica, Setor de Desenvolvi-
mento da Educação Infantil e Setor de
Formação e Apoio Pedagógico, deu ini-
cio, na última sexta-feira, 08, ao Curso
de Formação Continuada para os profes-
sores da Educação Infantil da rede muni-
cipal de ensino. A abertura aconteceu no
auditório da Universidade Federal da
Bahia (UFBA) e teve como mediadora a
professora da Universidade do Estado da
Bahia (UNEB), Anatália Oliveira.

A formação objetiva uma educação de
qualidade para todos. Por isso, a respon-
sável pelo setor de Desenvolvimento de
Educação Infantil, Carla Patrícia Silva,
acredita que este processo de continui-
dade na formação merece uma atenção
primordial, “porque essa etapa da educa-
ção básica é o alicerce da formação do
cidadão”, destacou.

Neste primeiro encontro, foram aborda-
dos dois temas: “A infância enquanto cate-
goria social, cultural e histórica” e “O papel
social da Educação Infantil”. Para Anatália,
os professores precisam valorizar a história
de cada criança. “Não adianta ir pra sala de
aula e repassar conteúdos sem rever o con-
texto e a história de cada aluno”, disse.

Segundo dados da Secretaria de Educa-
ção, a Educação Infantil no Brasil apresen-
ta um contexto de desenvolvimento nos úl-

timos anos, daí a necessidade de que políti-
cas públicas sejam implementadas com vis-
tas a atender todas as inovações presentes
na concepção de infância e no trabalho pe-
dagógico.

A Formação Continuada de Professores
de Educação Infantil será realizada de agos-
to a dezembro de 2008 e se dividirá em 15
módulos com duração de 08h diárias, acu-
mulando uma carga horária de 120h e pos-
sibilitará ao professor um certificado de par-
ticipação da formação.

Além de gestores e secretários, professores de educação
infantil recebem o curso de formação continuada

No auditório da UFBA, professores de educação recebem novas informações para melhorar ainda mais o desempenho em sala

Anatália Oliveira, monitora


