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360 toneladas de
lixo e entulho

foram retiradas
das ruas de

Barreiras

FAXINAÇO

Educação de qualidade. Direito de todo o cidadão
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A vivência e a integração com
diferentes contextos são
consideradas fundamentais para a
construção do conhecimento e do
senso crítico. A Secretaria de
Educação vai investir na melhoria
do ensino nas zonas rural e urbana.
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ASecretaria Municipal de Educação
promoveu na quinta,15, uma reu-

nião com representantes do Sindicato dos
Professores - APLB/Barreiras, e a pre-
sidente do Fundeb, Nereide Wanderley.
O objetivo do encontro foi discutir ações
conjuntas para a melhoria da qualidade
da educação municipal.

"Percebemos que a atual gestão quer
manter um diálogo com todos os órgãos
ligados à educação", revelou a presiden-
te do Fundeb, Nereide Wanderley.

De acordo com a secretária Maria
do Carmo Ferraz, a meta é de fortale-
cer a relação com as entidades e as-
sociações dos profissionais na área. "A
educação de Barreiras terá uma nova
dinâmica e será mais participativa. A
nossa cidade somente se tornará de-
senvolvida quando seus cidadãos tive-
rem pleno acesso a uma educação de
qualidade. A construção coletiva é fun-
damental nesse processo", comentou
a secretária.

Prefeitura quer parceria com associações
e profissionais da Educação

“No passado,
nunca tivemos essa

abertura com o
município, inclusive

houve muita
dificuldade para obter

informações
referentes à aplicação

das verbas da
Educação”

No encontro, a professora Maria da
Conceição, que também participa do
projeto "Amigos da Escola", revelou
que a associação dos professores nun-
ca teve abertura para sugerir e cobrar
ações do governo municipal. "Estou
contente com essa iniciativa. Nunca
fomos ouvidos como deveríamos. Ago-
ra, percebemos que vamos ter voz junto
à prefeitura".

Durante a reunião, também foi dis-
cutida a implementação, de fato, da
comissão permanente para o acompa-
nhamento da implantação do Plano de
Carreira e Remuneração de Pessoal
do Magistério - Copea. "Esse foi o nos-
so primeiro contato com o novo gover-
no, e já percebemos a abertura da se-
cretaria para resolver questões e pon-
tos nervosos, como por exemplo, o en-
quadramento salarial, que ficará resol-
vido com a instalação da Copea", dis-
se a diretora da APLB/Barreiras, Ja-
cira Wanderley.

Nereide Wanderley
Presidenta do Fundeb
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Representates de segmentos da Educação debateram com a
secretária Maria do Carmo novas estratégias para a valorização
do professor e o melhor rendimento dos alunos da rede muni-
cipal de ensino

O objetivo é desenvolver ações que democratizem a Educação,
assegurando aos jovens um ensino de qualidade
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GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA GAB.  Nº 087, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Encarregado de Posto –
Hospital Dia

A Prefeita 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, alterada
em seu anexo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005,
resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão
NH6, de Encarregado de Posto – Hospital Dia, a servidora
Arisleide Aprígio Bispo, lotada na Secretaria Municipal de
Saúde.

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 na data de sua publicação
e destitui eventual nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a
Excelentíssima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA,
Jusmari Oliveira, toma posse no Cargo em Comissão de
Encarregado de Posto – Hospital Dia símbolo NH6, a Sra.
Arisleide Aprígio Bispo, CPF 229.946.705-00, RG
0156952394 SSP/BA, filha de Plínio Aprígio Bispo e Maria de
Santana Bispo, 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 pela Exma. Sr.ª Prefeita 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 pela Prefeita Municipal, Jusmari Oliveira, pela
empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

Arisleide Aprígio Bispo
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 088, de 02 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Oficial de Gabinete

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribui-
ções 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, alterada
em seu anexo I, pela Lei 585/2003 e conforme a Lei 675/2005,
resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão
NH7, de Oficial de Gabinete, o servidor Joelson Silveira de
Santana, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

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 na data de sua publica-
ção e destitui eventual nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

TERMO DE POSSE

Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Exce-
lentíssima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jus-
mari Oliveira, toma posse no Cargo em Comissão de Oficial
de Gabinete símbolo NH7, o Sr. Joelson Silveira de Santa-
na, CPF 013.228.245-33, RG 1124563679 SSP/BA, filho de
Edilon Batista de Santana e Ana Silveira de Santana, oportuni-
dade em que foi cientificado das suas atribuições, direitos e de-
veres e das responsabilidades inerentes ao referido cargo, assu-
mindo o compromisso de bem exercê-lo, atendendo aos princí-
pios norteadores da administração pública, bem como obede-
cendo  as normas existentes e as que vierem  a ser criadas pelos
poderes competentes, sendo  declarado EMPOSSADO pela
Exma. Sr.ª Prefeita Municipal. O empossado apresenta, em ane-
xo, a sua Declaração de Bens e Declaração de Inexistência de
Impedimentos Legais ou Acumulação de Cargos. E para cons-
tar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pela Prefeita
Municipal, Jusmari Oliveira, pelo empossado e por duas teste-
munhas.

Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

Joelson Silveira de Santana
Empossado
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Limpeza melhora o aspecto da cidade e reduz
a proliferação de mosquitos e doenças

Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
Regina Figueiredo

Vice-prefeita
Jessé Olympio -  FENAJ 1538

Assessor de Comunicação Social

Endereço: Av. Dr. Clériston Andrade, 729 - Centro – Barreiras-BA - Cep: 47.801-900 - www.barreiras.ba.gov.br

Nádia Borges - DRT 2923 - PR
Jornalista

Carina Cruz - DRT 3078 - DF
Jornalista

Editoração Eletrônica
Eduardo Lena

As matérias publicadas neste diário estão sob a responsabilidade da Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura de Barreiras, setor do Diário Oficial.
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Tiragem: 1.000 exemplares

As ruas de Barreiras estão mais limpas. O faxinaço
que está sendo realizado há duas semanas pela pre-
feitura já recolheu, segundo dados da Secretaria de

Infrestrutura, cerca de 360 toneladas de lixo, areia e en-
tulho que estavam espalhadas pelas praças e vias públi-
cas. A frente de trabalho emergencial, formada por 150
pessoas, está atuando no centro e na periferia. Equipes
estão se revezando em turnos de trabalho e já são visí-
veis os resultados. “Nós aprovamos essa ação. Já esta-
mos percebendo, sim, que as ruas estão mais limpas.
Ainda bem que a prefeitura tomou essa iniciativa. O meu
bairro estava imundo, com lixo acumulado desde dezem-
bro do ano passado”, afirmou Altemir Pereira de Olivei-
ra, morador do bairro Jardim Ouro Branco.

A frente de trabalho veio em boa hora também para
aqueles que estavam sem emprego, é o que disse Maria
dos Santos. “É muito bom fazer a limpeza da cidade. Eu
fui uma das pessoas demitidas pelo ex-prefeito e fiquei
desesperada, sem condições de honrar meus compromis-
sos. Esse trabalho caiu do céu. Todos nós estamos muito
empenhados em deixar a nossa cidade com outra cara”.

Para melhor segurança e desempenho nos serviços de
limpeza, os trabalhadores continuam usando chapéus, bo-
tas de borracha e receberam também protetor solar. O
novo governo prioriza o social. Por isso, oferece melhores
condições de trabalho para essas pessoas, que não medem
esforços para melhorar o aspecto da cidade. O faxinaço
continua bairros adentro.

A sujeira deixada pela administração passada está sendo recolhida das ruas e praças de Barreiras


