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FOTOS WASHINGTON LUIZ

O Projeto Idade Viva, que tem como
principal objetivo possibilitar ao cidadão
idoso a descoberta de suas potencialida-
des, iniciou, na última segunda-feira, 19,
a segunda fase do programa, trazendo
para os participantes, um curso básico de
informática. As aulas estão sendo minis-
tradas na Escola Municipal de Informáti-
ca e terão duração de seis meses. São
três turmas com 15 alunos cada.

O Projeto é fruto de uma parceria firma-
da entre a Secretaria Municipal de Saúde e
a Secretaria Municipal de Educação. “En-
tendemos que em todas as idades faz-se ne-
cessária a inclusão digital, pois, traz vários
benefícios, entre eles: informação rápida,
aquisição de novos conhecimentos, atualiza-
ção de conhecimentos gerais, ampliação das
redes de relações, sociabilidade, conectivi-
dade com a contemporaneidade, melhoria da
auto-estima e auto-eficácia. Observa-se,
portanto, que o saber não tem idade e o limi-
te para alcançar o conhecimento é a razão
de quem pode e deve tirar proveito do tempo
para melhorar sua vida”, destacou a coorde-
nadora do projeto Alba Valéria Rodrigues.

Com metodologias de ensino que viabili-
zem a inserção do idoso na contemporanei-

Projeto Idade Viva leva
Inclusão Digital à terceira idade

dade, o curso de informática foi uma das
maneiras encontradas para essa inclusão.
“O resultado do primeiro dia de aula de in-
formática foi paixão à primeira vista”, con-
ta a coordenadora.

Para a participante ativa do Idade Viva

e agora aluna do curso de informática, Ma-
ria Ceni Kreling, 69 anos, o curso de infor-
mática sempre foi um sonho. “Assim que
soube da inscrição, corri e levei meus docu-
mentos. Era o que eu mais queria fazer.
Hoje, fiz os afazeres de casa olhando no
relógio, pra não perder a hora”, disse Ceni,
que, agora, anseia “teclar” com seus netos
e filhos pelas “ondas” da internet.

“Não acredito que computador seja ape-
nas para os jovens. Quero aprender, assim
como meus filhos e netos aprenderam. Acre-
dito que vai ser uma experiência bem inte-
ressante”, destaca a aluna, Nilza Andrade,
62 anos.

O Professor da turma, Airon Pinto, afir-
ma que essa é uma turma diferenciada, pois,
além da ansiedade e da pressa em apren-
der, eles fazem comparativos o tempo intei-
ro com a máquina de datilografia”, ressalta
o professor de informática que ministra des-
de noções de informática básica à internet.

Nesta perspectiva, o projeto percebe
as pessoas idosas como sujeitos ativos e
a educação como um processo de ensi-
no-aprendizagem contínuo, que não ocorre
somente no período escolar, mais sim,
durante toda vida.

Dona Nilza e Dona Maria, felizes por participarem de sua primeira aula de informática

As aulas ministradas abordaram desde noções de informática básica à internet
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB.  Nº 315, de 18 de agosto de 2008.

Exclui Candidata Aprovada 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 a Srª. Alba da Cunha Alves, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0311879, para o cargo de Assistente
Social.

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 311, de 18 de agosto de 2008.

Nomeia Assistente Social

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 Assistente Social,
a Srª. Jackeline Nascimento Vieira, aprovada no concurso público
sob a inscrição 0306420.

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 décimo oitavo dia do mês de agosto 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 Assistente Social, homologado no Diário
Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio de
2008, a Srª. Jackeline Nascimento Vieira, CPF 654.785.415-91,
RG 05.899.024-07 SSP/BA, filha de Valentim Vieira e Augusta Sonia
Nascimento Vieira, 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, 18 de agosto de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Jackeline Nascimento Vieira
Empossada
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, no uso de suas atribuições legais , faz saber, após análise de critérios de desempate
previsto em Edital, o Resultado Final do desempate entre os candidatos convocados nos cargos de: PROFESSOR IV – LÍNGUA
PORTUGUESA, PROFESSOR I, ACD - AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, MOTORISTA, TÉCNICO EM LABORATÓRIO,
MÉDICO CLÍNICO GERAL.

Barreiras, 19 de agosto de 2008

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA Nº 171/2008

REFERENTE À PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO Nº 198/2008

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: AMERICAINFO SISTEMAS E
COMPUTADORES LTDA-ME – CNPJ nº 41.976.622/
0001-37, pessoa jurídica, sediada à Prof. Guiomar Porto, nº 320,
Centro - Barreiras/BA, município de Barreiras-BA.

OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a aquisição de micro-
computadores e impressoras para a biblioteca do Colégio Muni-
cipal Padre Vieira, necessários para a acessibilidade digital dos
estudantes no desempenho de suas atividades escolares.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Órgão 02.08.00 – Secretaria de Educação, Cultura, Esportes
e Lazer

Atividade: 12.361.016.2.067 – Gestão das Atividades Edu-
cacionais

Elemento: 4.4.9.0.52 – Equipamentos e Material Permanente.

PREÇO

O presente Contrato tem o seu valor total estimado em R$
7.898,00 (sete mil oitocentos e noventa e oito reais), conforme
consta do orçamento fornecido pela empresa.

DO FORNECIMENTO

O fornecimento dos equipamentos serão efetuados após a as-
sinatura deste Contrato, mediante solicitação formal da Secreta-
ria Municipal de Educação.

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 julho de 2008.

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
Saulo Pedrosa

Prefeito Municipal

AMERICAINFO SISTEMAS E COMPUTADORES
LTDA-ME

CNPJ nº 41.976.622/0001-37

Testemunhas:

1._______________________________
Nome:Jean Franciella Motta Nóbrega

CPF: 787.485.345-87

2.________________________________
     Nome: Samuel Rodrigues da Costa

  CPF: 095.600.764-34
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Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

E X P E D I E N T E

As matérias publicadas neste diário estão
sob a responsabilidade da Assessoria de

Comunicação Social da Prefeitura de
Barreiras, setor do Diário Oficial.
Cleni Araújo - DRT 4204 - BA

Assessora de Comunicação
Nádia Borges - DRT 2923 - PR

Jornalista
Carina Cruz - DRT 3078 - DF

Jornalista
Virgília Vieira

Assistente Técnica I
Cássia Marques

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

Site: www.barreiras.ba.gov.br

Com início no mês de maio deste ano, o
projeto Requalificação dos Trabalhadores de
Teatro do Interior – Retrate Interior, comple-
ta, ao final desta semana, o seu 7º módulo. As
aulas acontecem em semanas alternadas na
Escola Municipal de Informática e conta com
o apoio da Prefeitura Municipal, através da
Coordenação de Cultura do Município.

Neste módulo os alunos fazem a Ofici-
na de Iniciação à Técnica Clown (Técnica
de Palhaço), ministrado pela atriz, formada
em Artes Cênicas pela Universidade Fede-
ral da Bahia (UFBA), Felícia de Castro, que
acredita que desta turma, poderão surgir
grandes atores. “Notei um ótimo desempe-
nho e muito interesse. Como eles já vêm de
uma série de oficinas, têm demonstrado um
ótimo desenvolvimento” ressaltou.

Segundo Felícia, este é um projeto de for-
mação muito completo, onde os alunos têm
desde disciplinas práticas, teóricas e de pro-
dução à aulas de estética.

Para a aluna, Andréa Duarte, 26 anos,
que já fazia teatro amador, uma das coisas
importantes que ela tem aprendido, “é man-
ter o corpo em prontidão e brilho nos olhos”.
Nas horas vagas Andréa é cake design

Retrate Interior completa
seu sétimo módulo

(trabalha com decoração de bolos e doces)
e diz que tenta transferir a arte para a sua
profissão. “Quem faz teatro, aprende a olhar
nos olhos, falar com segurança e não teme
o público”, disse a atriz, que para o futuro
pretende fazer parte de algum grupo de te-

atro profissional.
Em Barreiras, foram 112 inscritos, para

40 vagas disponíveis para a região. Estes
passaram por uma seleção em Salvador,
onde foram avaliados sob análise de certifi-
cados e documentos de escolaridade.

O Projeto - A cidade de Barreiras foi uma das seis cidades no Oeste da Bahia,
contempladas para receber o projeto junto com as cidades de Itaberaba, Valença, Gua-
nambi, Juazeiro e Cipó. O projeto tem como objetivo a capacitação de atores e direto-
res de teatro, que já desenvolvem as suas atividades no interior do Estado.

O curso é gratuito e contempla aulas e material didático, exigindo que os seleciona-
dos demonstrem o total comprometimento com a assiduidade e desempenho. Para a
Coordenadora de cultura do município, Lélia Rocha, essa formação constitui-se um
marco para a Região Oeste, uma vez que já havia uma grande demanda na cidade para
esse tipo de atividade. “Esse curso vai ser algo maravilhoso para Barreiras, pois a
necessidade aqui era muito grande”, afirma.

O Projeto Retrate Interior é patrocinado pelo Fundo de Cultura do Estado da Bahia,
dentro do Programa de Fomento à Cultura e conta com uma parceria das Prefeituras
Municipais.

O curso que começou em maio, tem previsão de término para o dia 08 de novembro,
com a oficina de dramaturgia.

FOTOS WASHINGTON LUIS

Alunos do Retrate Interior em aulas de técnica de palhaço

“Quem faz teatro,
aprende a olhar nos
olhos, falar com
segurança e não teme
o público”
Andréa Duarte


