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O mês de novembro registrou mais
uma alta no valor da cesta básica. Uma
pesquisa feita pela Controladoria do
Município nos principais supermercados
da cidade aponta alta de 3,71% em rela-
ção ao mês de outubro.

Os produtos que apresentaram eleva-
ção de preços foram: tomate (+47,26%),
manteiga (2,62%); açúcar (+1,96%); fari-
nha de mandioca (+1,10%) e a carne bovi-
na (+0,88%).

Os produtos que apresentaram redu-
ção de preços foram: leite (-1,24%), fei-
jão (-19,16%), arroz (-2,18%), banana
prata (-5%) e o óleo de soja (-6,76%).

Não variaram de preços, em relação ao
mês anterior, o café moído e o pão francês
(pão de sal).

Os itens da cesta básica aumentaram
de preço, em outubro, em 15 de um total
de 17 capitais pesquisadas pelo Departa-
mento Intersindical de Estatísticas e Estu-

Às vésperas das festas de fim de ano a
Cesta Básica fica mais cara em Barreiras

dos Socioeconômicos (Dieese). Houve
queda apenas em Brasília (-0,27%) e João
Pessoa (-0,28%). A maior elevação foi
constatada em Fortaleza (+8,07%), segui-
da por Natal (+7,99%), Manaus (+5,79%),
Salvador (+4,80%) e Vitória (+4,13%). Em
Porto Alegre, os itens foram corrigidos em
média +3,3%, com a capital gaúcha pas-

sando a registrar a cesta mais cara do país
( R$ 239,82), posição antes ocupada por
São Paulo onde ocorreu alta de 1,48% ,
elevando a cesta para R$ 238,15.

Em Barreiras o ano está sendo fechado
e a alta acumulada já é de 13,57%. Na ta-
bela abaixo você tem o acompanhamento
das variações de todo o ano de 2008.

O custo com a Cesta Básica de novembro ficou em R$198,75
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LEI Nº 814/08, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2008.

“ Dispõe sobre a Doação, a Titulo Gratuito, de um Lote de Terreno à Loja Maçônica “Acácia Fraterna”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal
de Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica, a Prefeitura Municipal de Barreiras, autorizada a transferir, por doação a título gratuito, à LOJA MAÇÔNICA “ACÁ-
CIA FRATERNA”, de uma Área Municipal de nº 32, sem benfeitorias que perfaz um Total de 2.310,0 m², localizado no Loteamento
“Parque Novo Horizonte”, aprovado pelo Decreto 1.150 de 30/04/1976. AV-2-1387, 05/11/1977. Com as seguintes confrontações: situado
com frente para a Rua Jacobina, medindo 40m; por trás, com a Rua sem denominação, medindo 37m; pela direita, com o Loteamento
Serra do Mimo, medindo 60m e pela esquerda, com a Rua B, medindo 60m.

Art. 2º - A doação da referida área tem a finalidade específica de nela ser construída o prédio próprio da LOJA MAÇÔNICA
“ACÁCIA FRATERNA”, não podendo em hipótese alguma ter outra destinação, o que implicará na revogação da doação e reversão do
imóvel à Prefeitura Municipal sem qualquer ônus para a mesma.

Parágrafo Único: O donatário deverá dar início à construção da LOJA MAÇÔNICA “ACÁCIA FRATERNA” no prazo de dois
anos; sob pena de reversão.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras
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LEI ORDINÁRIA 046/2008, DE 28 DE DEZEMBRO DE
2008.

“Torna de Utilidade Pública a Associação dos
Pequenos Produtores Rurais, Comerciantes e
Estudantes da Comunidade de Mucambo -
APRECEM”

O Prefeito Municipal de Barreiras, Estado da Bahia, no
uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal
de Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública a Associação
dos Pequenos Produtores Rurais, Comerciantes e Estudan-
tes da Comunidade de Mucambo - APRECEM, inscrita no
CNPJ sob o nº 08.900.670/0001-76, situada à Rua Principal, s/n,
Bairro Zona Rural, neste Município.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogada as disposições em contrário.

SAULO PEDROSA DE ALMEIDA
Prefeito de Barreiras

LEI ORDINÁRIA 047/2008, DE 28 DE DEZEMBRO DE
2008.

“Torna de Utilidade Pública a Associação
Beneficente Espírita Maria de Nazaré”

O Prefeito Municipal de Barreiras, Estado da Bahia, no
uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal
de Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública a Associação
Beneficente Espírita Maria de Nazaré, inscrita no CNPJ sob o
nº 334.627.125-00, situada à Rua São Sebastião, nº 700, Bairro Boa
Vista, neste Município.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogada as disposições em contrário.

SAULO PEDROSA DE ALMEIDA
Prefeito de Barreiras

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Barreiras, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, convoca a candidata: Srª. Luana Borges Sou-
za , aprovada sob inscrição nº 0313209 para o cargo de Fonoaudió-
logo, para comparecer na Sede da Prefeitura – Subcoordenadoria
de Gestão de Pessoas, à Avenida Clériston Andrade 729 – Centro,
no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da publicação deste Edital,
a fim de entregar documentos para se submeter ao critério de de-
sempate previsto no item XIV do Edital do Concurso. Como a can-
didata acima referida, convocada na forma prevista no item XVII -
2 do Edital do concurso, encontra-se com paradeiro ignorado, man-
dou expedir o presente Edital de convocação para que chegue ao
conhecimento de todos e principalmente da candidata interessada.

Barreiras, 01 de dezembro de 2008

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito Municipal de Barreiras

PORTARIA GAB.  Nº 875, de 20 de novembro de 2008.

Nomeia Professora Nível I

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 e atendendo o disposto no Art. 6º e Art.10, ambos da Lei Com-
plementar 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 Bar-
reiras, resolve:

Art.1º  Nomear, para provimento do Cargo de Professora Ní-
vel I, a Srª. Charlene Maria de Almeida Queiroz, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0320501.

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 pre-
vista 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 dia do mês de novembro de 2008, frente ao Exce-
lentíssimo Senhor Prefeito de Barreiras/BA, Saulo Pedrosa de Al-
meida, toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento
efetivo para a categoria de Professora Nível I, homologado no
Diário Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de
maio de 2008, a Srª. Charlene Maria de Almeida Queiroz, CPF
019.537.005-86, RG 11.940.329-31 SSP/BA, filha de Dioniza Ma-
ria de Almeida, oportunidade em que foi cientificada das suas atri-
buições, direitos e deveres e das responsabilidades inerentes ao
referido cargo, assumindo o compromisso de bem exercê-lo, aten-
dendo aos princípios norteadores da administração pública, bem
como obedecendo as normas existentes e as que vierem  a ser
criadas pelos poderes competentes, sendo  declarada EMPOSSA-
DA 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 Munici-
pal, Saulo Pedrosa de Almeida, pela empossada e por duas teste-
munhas.

Barreiras/BA, 20 de novembro de 2008.

Saulo Pedrosa de Almeida
Prefeito de Barreiras

Charlene Maria de Almeida Queiroz
Empossada
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Alunos das quartas séries do CAIC, Es-
cola Antonio Bento, Cleonice Lopes e Luís
Viana Filho participam, há três meses, de au-
las semanais sobre comportamento diante da
exposição às drogas e à violência. Trata-se
do Programa Educacional de Resistência às
Drogas e à Violência– PROERD, uma par-
ceria entre a Prefeitura e a Polícia Militar,
responsável pelas orientações aos alunos.

O projeto consiste em um esforço coo-
perativo da Polícia Militar, escola e família
para oferecer atividades educacionais a fim
de prevenir ou reduzir o uso de drogas e a
violência entre as crianças e adolescentes.

A ênfase deste programa está em auxi-
liar os estudantes a reconhecerem e resisti-
rem às pressões diretas ou indiretas que os
influenciarão a experimentar álcool, cigarro
e outras drogas, ou mesmo, adotarem com-
portamentos violentos.

Durante os encontros, os alunos re-
cebem informações e são submetidos a
situações específicas. “Eles aprendem a
dizer não na hora certa”, fala a profes-
sora do CAIC, Neuza Mendes. Ela
acrescenta que é possível perceber a
mudança de atitude que alguns estudan-
tes começam a ter. “Eles falam que tem
pai, mãe e até tio que pede para com-
prar cigarros ou bebidas e eles dizem:
‘não, eu sou menor não posso”.

A coordenadora do projeto, em Barrei-
ras, Capitã Cristiane, diz que, em algumas

Alunos participam de programa de
prevenção às drogas e à violência

FOTOS EDUARDO LENA

turmas, é possível perceber sim, mudanças
significativas. “Quando há uma parceria da
escola com os pais, é visível a melhoria de
comportamento, porém, quando essa sinto-
nia não ocorre, a evolução é mais lenta.
Percebemos situações em que o retorno foi
pequeno. Nestes casos, chamamos as fa-
mílias para reuniões de sensibilização quan-
to ao teor da proposta”, relata.

De acordo com a capitã, a pretensão é
estender o projeto para outras escolas da
cidade, mas, para isso, é necessário a for-

mação de novos instrutores. “Os policiais
passam por um treinamento de 15 dias para
estarem aptos a atuar junto aos alunos e
essas aulas são realizadas em Vitória da
Conquista e Juazeiro”, diz.

Os 276 alunos participantes do PRO-
ERD terão uma formatura especial ao final
do curso. A data já está confirmada para o
próximo dia 11 no auditório do Hotel Solar
das Mangueiras. O evento contará com a
presença dos pais e professores que  foram
peças importantes durante todo o projeto.

A coordenadora do projeto, capitã Cristiane fala aos alunos do CAIC

A mudança de comportamento é sentida em sala de aula e nas famílias envolvidas no projeto


