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FOTOS WASHINGTON LUIZ

Foi instalada na terça, 26, em Barrei-
ras, a Reitoria Itinerante da Universida-
de do Estado da Bahia (Uneb). O evento
aconteceu no auditório do Campus IX, e
contou com a participação do prefeito
Saulo Pedrosa, da secretária de educa-
ção de Barreiras Iara Xavier, do reitor da
Universidade do Estado da Bahia (Uneb)
Lourisvaldo Valentin da Silva, dos pró-
reitores e diretores dos Campi de Barrei-
ras, Brumado, Bom Jesus da Lapa, Cae-
tité e Guanambi.

Dos 24 Campi da Uneb, Barreiras é o
16º a ser visitado pela Reitoria Itinerante.
De acordo com o reitor da Universidade, a
proposta foi concebida para ouvir in loco os
manifestos da classe estudantil, receber in-
dicações e conhecer as limitações de cada
Campi, seja de infra-estrutura ou laborato-
riais, como também a falta de professores e
de concurso público. “Estamos hoje, aqui em
Barreiras, contando com a presença do rei-
tor, pró-reitores, assessores e demais pes-
soas envolvidas nesse processo participati-
vo, onde, através de reuniões pretendemos
elaborar um Plano Operativo Anual”, disse
o reitor. Segundo ele, a Reitoria já liberou,
para ser aplicada ainda esse ano, a impor-
tância de 357 mil reais para a melhoria do
Campus IX da Uneb e já estão orçados para
o próximo ano 523 mil reais.

Outro investimento que a Universidade
fará no Campus IX, será a implantação de
um Centro de Pesquisa Ambiental/Unidade
Cerrado com os laboratórios de Agromete-
reologia, Phitoterápico e de Sementes, no
qual serão realizadas pesquisas na área
ambiental através da propagação vegetati-

Instalada em Barreiras, Reitoria Itinerante da Uneb

va de sementes nativas, distribuição de mu-
das do bioma cerrado e criação de um ban-
co de sementes.

Segundo Valentin, a Uneb é a maior uni-
versidade multi Campi do Brasil, que além
de Salvador, se faz presente em outros 24
municípios do interior baiano, graduando
mais de 22.800 alunos.

O prefeito Saulo Pedrosa falou sobre
a importância da instalação da Reitoria
Itinerante em Barreiras. Para ele, mes-
mo que o reitor Lourisvaldo Valentin seja
conhecedor dos problemas enfrentados
por Joaquim Pedro Neto, diretor na uni-
dade de ensino regional, a presença do
‘staff ’ da Universidade proporcionará

ver de perto as demandas reprimidas do
Campus IX da Uneb. “Sabemos que o
reitor e os pró-reitores estão engajados
na busca de melhorias de todos os Cam-
pi e a criação da Reitoria Itinerante é
um exemplo disso”, falou Pedrosa, dizen-
do que a prefeitura de Barreiras é par-
ceira da Uneb e mantendo vários proje-
tos em conjunto. Entre eles o prefeito ci-
tou o estágio supervisionado dos acadê-
micos de Pedagogia nas escolas munici-
pais e o Projeto Educampo, no qual o
Departamento de Agronomia da Univer-
sidade fez a inserção de conteúdos agrí-
colas e ambientais nas escolas da zona
rural do município.

A Reitoria Itinerante ficará reunida em
Barreiras até hoje, quando partirá para o
Campus de Seabra.

Saulo Pedrosa falou das parcerias que o município mantém com o Campus IX da Universidade
do Estado da Bahia

O reitor
Lourisvaldo
Valentin instalou
em Barreiras, a
Reitoria Itinerante

Reitor Lourisvaldo Valentin. pró-reitora de
extensão Adriana Marmori e o prefeito Saulo
Pedrosa
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GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA GAB. Nº 304, de 14 de agosto de 2008.

Concede Licença Simplificada, válida por 02
(dois) anos, a empresa Indústria de Laticíni-
os Jersey Ltda.

O Prefeito Municipal de Barreiras – BA, no exercício da compe-
tência que lhe foi delegada pelo Convênio nº 038/01 firmado entre o
então Centro de Recursos Ambientais – CRA e a Prefeitura Municipal
de Barreiras e Art. 208 seus parágrafos e incisos, do Decreto nº 7.967
de 05/06/01 e, tendo em vista o que do processo SEMATUR Nº 2008-
0011/TEC/LS-0011, com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao
pleiteado, RESOLVE:

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada - LS, válida por 02
(dois) anos , a empresa Indústria de Laticínios Jersey Ltda., ins-
crita no CNPJ sob nº. 09.307.957/0001-50, localizada no Projeto de
Irrigação Barreiras Sul, sentido São Desidério, 1º Acesso, Lote 326,
zona rural, neste município de Barreiras - BA, para implantação e
operação de indústria de iogurte e laticínios, mediante o cumpri-
mento da legislação vigente e dos Condicionantes:

I – Operar adequadamente o empreendimento de acordo com o
projeto apresentado a SEMATUR;

II – Fornecer aos funcionários EPI’s (Equipamentos de Proteção
Individual), conforme orientação de um profissional em segurança do
trabalho, sendo obrigatório o seu uso;

III – Apresentar a esta Secretaria de Meio Ambiente e Turismo –
SEMATUR, dentro do prazo de 90 (noventa) dias,  autorização sanitá-
ria da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia – ADAB;

IV – Elaborar em um prazo de 90 (noventa) dias, um PGRS –
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, de modo a destinar

todo resíduo sólido reciclável gerado pela empresa, principalmente
papelão e plástico, para associação de catadores, com o intuito de
gerar renda e minimizar a poluição ao meio ambiente;

V – Apresentar a esta Secretaria de Meio Ambiente e Turismo –
SEMATUR, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, dados sobre o nível
de eficiência do sistema de tratamento de efluentes implantado pela
empresa e que devem estar enquadrados em legislação específica;

VI – Elaborar em um prazo de 90 (noventa) dias um Plano de
Emergência, realizar treinamento específico com os funcionários para
procedimentos em caso de situações de emergências, fazendo-os co-
nhecer o Plano de Emergência, devendo ser disposta uma cópia do
mesmo em local visível e de fácil acesso para o caso de situações de
risco e para a fiscalização;

VII – Apresentar a esta Secretaria de Meio Ambiente e Turismo –
SEMATUR, com antecedência de 30 (trinta) dias da data de venci-
mento, a renovação do DOF – Documento de Origem Florestal, cer-
tificando aorigem de madeira utilizada no aquecimento das caldeiras;

VIII – Manter esta Licença Ambiental e a documentação relativa
ao cumprimento das condicionantes, ordenadas e acessíveis à fiscali-
zação dos órgãos ambientais;

IX – Requerer nova Licença Ambiental ao órgão ambiental com-
petente para qualquer alteração que venha ocorrer na operação da
atividade ou por ocasião do vencimento desta licença.

Art. 2.º - Esta Licença refere-se a análise de viabilidade ambiental
de competência da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo - SEMA-
TUR, cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou Autorização das
outras instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou Municipal, quando
couber, para que a mesma alcance seus efeitos legais.

Art. 3º - Estabelece que esta Licença Ambiental, bem como cópi-
as dos documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes aci-
ma citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da SEMATUR e
aos demais órgãos do Sistema Estadual de Administração dos Recur-
sos Ambientais – SEARA.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB. Nº 304, de 14 de agosto de 2008.

Concede Licença Simplificada, válida por 02
(dois) anos, a empresa Indústria de Laticíni-
os Jersey Ltda.

O Prefeito Municipal de Barreiras – BA, no exercício da compe-
tência que lhe foi delegada pelo Convênio nº 038/01 firmado entre o
então Centro de Recursos Ambientais – CRA e a Prefeitura Municipal
de Barreiras e Art. 208 seus parágrafos e incisos, do Decreto nº 7.967
de 05/06/01 e, tendo em vista o que do processo SEMATUR Nº 2008-
0011/TEC/LS-0011, com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao
pleiteado, RESOLVE:

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada - LS, válida por 02
(dois) anos, a empresa Indústria de Laticínios Jersey Ltda., ins-
crita no CNPJ sob nº. 09.307.957/0001-50, localizada no Projeto de
Irrigação Barreiras Sul, sentido São Desidério, 1º Acesso, Lote 326,
zona rural, neste município de Barreiras - BA, para implantação e
operação de indústria de iogurte e laticínios, mediante o cumprimento
da legislação vigente e dos condicionantes.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 344, de 27 de agosto 2008.

Designa servidoras para efetuar transmissão
de arquivos e liberar arquivos de pagamentos
da SANAB 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 da SANAB, 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. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data revogadas as
disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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PORTARIA GAB. Nº 305, de 14 de agosto de 2008.

Concede Licença Simplificada válida por 02
(dois) anos, a Biovida Indústria Comércio
de Insumos Ltda.

O Prefeito Municipal de Barreiras – BA, no exercício da com-
petência que lhe foi delegada pelo Convênio nº 038/01 firmado en-
tre o Centro de Recursos Ambientais – CRA e a Prefeitura Muni-
cipal de Barreiras e Art. 208 seus parágrafos e incisos, do Decreto
nº 7.967 de 05/06/01 e, tendo em vista o que do processo SEMA-
TUR nº 2007-0036/TEC/LS-0030 , com Pareceres Técnico e
Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE:

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada - LS, válida por 02
(dois) anos, a empresa Biovida Indústria Comércio de Insu-
mos Ltda., inscrita no CNPJ sob nº. 01.496.552/0001-03, localiza-
da na Chácara Morada Nova, BR 020, Km 550/835, Cerradão,
zona rural deste município de Barreiras – BA, para implantação e
operação de fábrica de fertilizantes orgânicos sólidos e líquidos,
mediante o cumprimento da legislação vigente e dos Condi-
cionantes:

I – Operar adequadamente o empreendimento de acordo com o
projeto apresentado a SEMATUR – Secretaria de Meio Ambiente
e Turismo;

II – Fornecer aos funcionários EPI’s (Equipamentos de Prote-
ção Individual), conforme orientação de um profissional em segu-
rança do trabalho, sendo obrigatório o seu uso;

III – Apresentar a esta Secretaria de Meio Ambiente e Turismo
– SEMATUR, dentro do prazo de 60 dias, outorga de direito do uso
da água para o poço artesiano junto a SRH;

IV – Deverá apresentar a esta Secretaria de Meio Ambiente e
Turismo – SEMATUR, dentro do prazo de 90 dias, Averbação da
Área de Reserva Legal – ARL para a área de 0,8 hectare;

V – Apresentar a esta Secretaria de Meio Ambiente e Turismo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Barreiras, Estado da Bahia, no uso
de suas atribuições legais, convoca a candidata: Srª. Ana Kelly de
Carvalho Leite, aprovada sob inscrição nº 0300973 para o cargo
de Nutricionista, para comparecer na Sede da Prefeitura –
Subcoordenadoria de Gestão de Pessoas, à Avenida Clériston
Andrade 729 – Centro, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da
publicação deste Edital, a fim de entregar documentos para assumir
o cargo para o qual foi aprovada. Como a candidata acima referida,
convocada na forma prevista no item XVII - 2 do Edital do concurso
encontra-se com paradeiro ignorado, não tendo sido encontrada no
endereço por ela fornecido no ato da inscrição do concurso, mandou
expedir o presente Edital de convocação para que chegue ao
conhecimento de todos e principalmente da candidata interessada.

Barreiras, 27 de agosto de 2008

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito Municipal de Barreiras

– SEMATUR, dentro do prazo de 60 dias, Plano de Emergência e
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA;

VI – Apresentar a esta Secretaria de Meio Ambiente e Turismo
– SEMATUR, dentro do prazo de validade, o certificado de origem
de madeira utilizada nas atividades, bem como, contrato de compra
e venda para o fornecimento da lenha;

VII – Manter esta Licença Ambiental e a documentação relati-
va ao cumprimento das condicionantes, ordenadas e acessíveis à
fiscalização dos órgãos ambientais;

VIII – Requerer nova Licença Ambiental ao órgão ambiental
competente para qualquer alteração que venha ocorrer na opera-
ção da atividade ou por ocasião do vencimento desta licença.

Art. 2.º - Esta Licença refere-se a análise de viabilidade
ambiental de competência da Secretaria de Meio Ambiente e
Turismo - SEMATUR, cabendo ao interessado obter a Anuên-
cia e/ou Autorização das outras instâncias no Âmbito Federal,
Estadual ou Municipal, quando couber, para que a mesma al-
cance seus efeitos legais.

Art. 3º - Estabelece que esta Licença Ambiental, bem como
cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos condicionan-
tes acima citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da SE-
MATUR e aos demais órgãos do Sistema Estadual de Administra-
ção dos Recursos Ambientais – SEARA.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

PORTARIA GAB. Nº 305, de 14 de agosto de 2008.

Concede Licença Simplificada válida por 02
(dois) anos, a Biovida Indústria Comércio
de Insumos Ltda.

O Prefeito Municipal de Barreiras – BA, no exercício da com-
petência que lhe foi delegada pelo Convênio nº 038/01 firmado en-
tre o Centro de Recursos Ambientais – CRA e a Prefeitura Muni-
cipal de Barreiras e Art. 208 seus parágrafos e incisos, do Decreto
nº 7.967 de 05/06/01 e, tendo em vista o que do processo SEMA-
TUR nº 2007-0036/TEC/LS-0030, com Pareceres Técnico e
Jurídico favoráveis ao pleiteado, RESOLVE:

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada - LS, válida por
02 (dois) anos, a empresa Biovida Indústria Comércio de
Insumos Ltda., inscrita no CNPJ sob nº. 01.496.552/0001-03,
localizada na Chácara Morada Nova, BR 020, Km 550/835,
Cerradão, zona rural deste município de Barreiras – BA, para
implantação e operação de fábrica de fertilizantes orgânicos
sólidos e líquidos, mediante o cumprimento da legislação vigente
e dos condicionantes.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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Representada por aproximadamente 80
atletas, a cidade de Barreiras foi destaque
na 9° e última Zonal dos Jogos Abertos do
Interior de 2008, que aconteceu entre os
dias 15 a 17, na cidade de Barra (350km
de Barreiras).

Participaram dos jogos 48 equipes, en-
volvendo todas as modalidades de basque-
te, vôlei, futsal e handebol. Ao todo, treze
cidades disputaram os troféus e medalhas,
são elas: Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Ire-
cê, Lapão, Luís Eduardo Magalhães, Mor-
ro do Chapéu, Presidente Dutra, Santana,
São Desidério, Seabra, Santa Rita de Cás-
sia, Xique-Xique e Barra.

Barreiras foi campeã em duas modali-
dades: Futsal masculino, contra a equipe
de Lapão e no Basquete feminino junto com
a equipe de Irecê, onde os coordenadores
dos jogos declaram ser as duas equipes fi-
nalistas, as campeãs, não podendo dispu-
tar por problemas internos. No Handebol
masculino e no Futsal feminino, as equi-
pes da cidade conseguiram o 2º lugar, con-
tra Irecê e a cidade anfitriã, Barra, respec-
tivamente. No vôlei, a equipe barreirense
conseguiu o 3º lugar, enquanto Presidente
Dutra, em 2º lugar e a Barra, 1º lugar.

O esporte, em Barreiras, conta com o
apoio da Prefeitura Municipal, através da Se-
cretaria de Educação, Esporte e Lazer. “Sem-

Atletas de Barreiras se destacam
nos Jogos Abertos do Interior 2008

pre apoiamos e incentivamos a participação
dos nossos atletas nesses grandes jogos. Pre-
cisamos prestigiar, pois, são os representan-
tes da cidade, na Bahia. Agora vamos traba-
lhar para conseguirmos o patrocínio para en-
viá-los para Grande Final, em Teixeira de Frei-
tas”, destacou o coordenador de esporte, Sal-
vador Módica.

A etapa final dos Jogos Abertos do Interi-
or de 2008 será realizada de 11 a 14 de se-
tembro, quando a natação, o judô e a ginásti-
ca rítmica entram na disputa.

Até o momento, já foram realizados sete
zonais -Eunápolis, Bonito, Caetité, Senhor do
Bonfim, Jequié, Camaçari e Valente.

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

A cidade de Barreiras foi uma das oito contempladas com o projeto da Fundação Cultural do
Estado da Bahia, “Oficinas Técnico- Artísticas”, que serão realizadas em setembro deste ano,
que tem como objetivo capacitar cerca de 480 artistas e técnicos de grupos locais.

As oficinas são direcionadas a grupos que trabalham com teatro, dança e/ou música. Em
Barreiras, serão ministradas as oficinas de Iluminação e Cenografia, nos dias 20 e 21 de setembro
de 2008 (sábado e domingo), com carga horária de 16h, com turma de 30 alunos e será gratuito.

Artista interessado deve procurar o Palácio das Artes, em horário comercial, para realizar
sua inscrição. Maiores informações, ligar no telefone (77) 3613-9775.

ARTE

SAÚDE

2ª etapa da Campanha de Vacinação
contra Poliomielite e Rubéola

A Secretaria de Saúde se mobiliza para a 2ª etapa da campanha de vacinação contra a
poliomielite e a rubéola. O Dia D acontecerá em todo o Brasil, no próximo sábado, 30. “Esta-
mos todos mobilizados para vencer mais essa batalha”, ressalta a coordenadora do programa
de imunização (Copim), Izabel dos Apóstolos.

A campanha se estenderá até o dia 13 de setembro e o objetivo é cumprir a meta nacional
de imunizar cerca de 58 milhões crianças, só contra a poliomielite.

Devem ser vacinadas contra a poliomielite as crianças de zero a cinco anos e, contra a
rubéola, homens e mulheres de vinte a trinta e nove anos. Segundo Izabel, é muito importante
vacinar tanto os pais como as crianças, “é vacinação para a família toda”, destaca.

A vacinação vai acontecer durante todo o dia em todos os postos de saúde do município e
na DIRES e não pode esquecer de levar os seus cartões de vacinação para atualização.

“Acredito que esses jogos abriram vá-
rias portas para nós atletas, principalmente
pro handebol, que é um clube organizado
recentemente. Através desse resultado, es-
taremos disputando a Grande Final dos
Jogos e isso nos deixa muito motivados”,
declarou a técnica do time masculino de
handebol e auxiliar técnica do Departamen-
to de Esporte da Prefeitura Municipal, Va-
nessa Thyala Barbosa.

A promoção dos Jogos Abertos do Inte-
rior 2008 é do Governo do Estado, por meio
da Superintendência dos Desportos do Es-
tado da Bahia (SUDESB) e com o apoio das
prefeituras municipais convidadas.

FOTO DIVULGAÇÃO

Equipe barreirense vice-campeã na modalidade de handebol, comemora o resultado


