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Começam os preparativos
para a maior festa da região
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Em fevereiro vai ser realizada maior festa da região Oes-
te da Bahia. O Carnaval de Barreiras. A prefeitura, com
objetivo  de  garantir  segurança  aos foliões, promoveu um

encontro com representantes das Polícias Militar, Civil e
Rodoviária Federal.

Guarda municipal ficou
esquecida nos últimos anos

Proporcionar segurança e bem estar à po-
pulação deve ser agenda constante de qualquer
administração pública. Contudo, em Barreiras,
nós últimos anos, essa prática não foi priori-
zada. A Guarda Municipal, que deveria zelar do
patrimônio público, tornou-se o sinônimo do
descaso das gestões passadas.
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Proporcionar segurança e
bem estar à população

deve ser agenda constante de
qualquer administração públi-
ca. Contudo, em Barreiras,
nós últimos anos, essa práti-
ca não foi priorizada. A Guar-
da Municipal, que deveria ze-
lar do patrimônio público, tor-
nou-se o sinônimo do desca-
so das gestões passadas.

O terreno em que fica a
sede estava servindo de de-
pósito de lixo, com montanhas
de carteiras escolares que-
bradas, cadeiras danificadas,
mesas de escritório e muito
mato ao redor. O alojamento
não tem armários apropriados,
os banheiros estão em situa-
ção precária e os guardas não
dispõem do mínimo de con-
forto para o necessário des-
canso entre uma ronda e ou-
tra. “Encontramos um local
inadequado para o desempe-

Sede da Guarda Municipal era usada
como depósito de lixo e entulho

nho das nossas atividades,
sem suporte para os guardas.

“A nossa sede servia
como depósito de lixo e entu-
lho. Isso demonstra o desca-
so com que essa instituição foi
tratada”, disse o comandante
Valdik Bomfim.

Ainda de acordo com o
comandante, a prefeitura pos-
sui apenas uma viatura para
fazer a ronda em mais de 200

postos de serviços, além de
trabalhos administrativos.
 Outro grave problema en-
contrado é o reduzido núme-
ro de guardas no quadro de
funcionários. Hoje a prefei-
tura possui 82 guardas, porém
apenas 70 estão aptos e em
condições para trabalhar.
“Sabemos que esses são pro-
blemas herdados e que, com
certeza, serão resolvidos pela

prefeita. O nosso objetivo é
melhorar a situação da guar-
da. Pretendemos ser um bra-
ço da Polícia Militar e Civil, e
assim trabalhar em conjunto,
de forma integrada. Além dis-
so, vamos criar o Estatuto da
Guarda Municipal para po-
dermos buscar recursos jun-
to aos órgãos federais”, ar-
gumentou o comandante.

A sede da Guarda Municipal estava servindo como depósito para objetos danificados. Centenas de
carteiras escolares quebradas foram abandonadas no local
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GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA GAB. Nº.110, de 16 de Janeiro de 2009.

Concede Licença Simplificada,
válida por 02 (dois) anos, a empresa
Geraldo Mutti de Almeida Neto -
ME.

A Prefeita Municipal de Barreiras – BA, no exercício
da competência 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 2008-0053/TEC/LS-
0040, com Pareceres Técnico e Jurídico favoráveis ao
pleiteado, RESOLVE:

Art. 1º – Conceder Licença Simplificada - LS,
válida por 02 (dois) anos, a empresa Geraldo Mutti
de Almeida Neto - ME , cujo nome fantasia é
Mineração GM, inscrita no CNPJ/CPF sob nº.
40.541.625/0001-85, coordenadas geográficas: X:
12º04’47,4" e Y: 44º57’33,4", localizada na Rodovia
BR 020/135, Km 10, S/N, Fazenda Boa Sorte, zona
rural, neste município de Barreiras - BA, para operar
atividade de mineração de bancos móveis de areia no
leito do Rio Grande, trecho delimitado pelo DNPM
874.436/2008, em uma área total de 47,96 hectares,
mediante o cumprimento da legislação vigente e
dos Condicionantes:

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

II – Deverá implantar o Plano de Recuperação das
Áreas Degradadas – PRAD, apresentado a Secretaria
de Meio Ambiente e Turismo - SEMATUR resultados
das ações (Prazo: 60 dias);

III – Fica vetado o exercício da atividade extrativa
de areia nos terraços e aluviões localizados nas margens
do Rio Grande, devendo tais atividades serem
praticadas apenas nos bancos móveis de areia
localizados no eixo do leito do Rio Grande, trecho
DNPM 874.436/2;

IV – Manter em condições de uso na mina,

REPUBLICAÇÃO medicamentos e equipamentos para atendimento de
emergência, em caso de acidentes com trabalhadores;

V – Deverá adotar dispositivo técnico que permita
o retorno da água ao rio sem que cause qualquer tipo
de ação que favoreça o desenvolvimento de processos
erosivos na margem do rio Grande;

VI - Deverá apresentar a esta Secretaria de Meio
Ambiente e Turismo – SEMATUR, dentro do prazo de
60 dias, Plano de Emergência e Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais – PPRA;

VII  – Fica estabelecido que somente poderá
explorar atividade de mineração de areia por sucção
no leito do Rio Grande na área requerida, trecho DNPM
874.436/2;

VIII – Apresentar Plano de Lavra para o trecho
DNPM 874.436/2008, como requisito necessário para
o desenvolvimento da atividade;

IX  - Manter esta Licença Ambiental e a
documentação relativa ao cumprimento das
condicionantes, ordenadas e acessíveis à fiscalização
dos órgãos ambientais;

XI – Requerer nova Licença Ambiental ao órgão
ambiental competente 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 - SEMATUR, 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 cópias dos documentos relativos ao
cumprimento dos condicionantes acima citados, sejam
mantidos disponíveis à fiscalização da SEMATUR e aos
demais órgãos do Sistema Estadual de Administração
dos Recursos Ambientais – SEARA.

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

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
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Aprefeita Jusmari Oliveira e a vice
Regina Figueiredo apresentaram

o projeto do Carnaval de Barreiras aos
representantes de órgãos e entidades que
também estarão à frente do evento. Este
ano, a festa vai ter uma estrutura bem
maior que as edições anteriores. Inves-
timentos  vão possibilitar mais comodi-
dade e segurança para os foliões. A no-
vidade é a instalação de câmeras de se-
gurança em pontos estratégicos do Cir-
cuito da Avenida, Centro Histórico e
praças  para inibir desordens e uso de
entorpecentes  durante a folia.

A atual administração está se dedi-
cando na organização de um carnaval
bem movimentado, com a presença de
foliões de várias partes da região e do
país. E, para garantir maior segurança,
as ruas que dão acesso ao circuito se-
rão fechadas. As policias Militar e Civil
vão usar detectores de metal para in-
tensificar os trabalhos de segurança.

" A polícia Militar vai usar todo o
seu efetivo durante os cinco dias de
festa, para que a população brinque
com total tranqüilidade. Nossos ho-
mens vão trabalhar em esquema de
rodízio e faremos o possível para que
o índice de violência seja o menor pos-
sível", comentou o sub-comandante
Paulo Salomão de Sousa.

Já a polícia Civil mais uma vez vai

Carnaval de Barreiras. Mais segurança para os foliões
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A prefeita Jusmari Oliveira e a vice-prefeita Regina Figueiredo promoveram o encontro com os representantes das Polícias Civil, Militar
e Rodoviária Federal e outros órgãos que participarão da organização da festa

montar uma delegacia no Circuito para
atender todas as  ocorrências. A delegacia
será aberta vai funcionar das  vinte horas
até às seis  da manhã seguinte. Será  in-
formatizada e funcionará com delegados,
escrivães e agentes. O Corpo de Bombei-
ros também já preparou o esquema de tra-
balho para o carnaval. Antes de iniciar a
festa, vai ser feita a vistoria nos camaro-
tes, barracas, trios, carros de apoio e ho-
téis. O Corpo de Bombeiros vai avaliar in-
clusive o uso dos extintores e saídas de
emergência. Durante o carnaval, o efetivo
será distribuído em pontos de grande mo-
vimentação no  circuito, além do balneá-
rio dos Três Bocas, onde ficará de plan-
tão um grupo guarda-vida.

Shopping do Empreendedor - Esta é
outra novidade. Vai funcionar no circuito
e será neste espaço que  os vendedores de
churrasquinhos, pizzas, pasteis, serão ins-
talados. São 240 vagas disponíveis e, para
que haja melhor organização, a prefeitura
vai destinar um local para as barracas que
comercializam bebidas e comidas.

Toda a estrutura do carnaval será mon-
tada na pista central, BR 242, e os trios
elétricos vão passar pelas Avenidas Cle-
riston Andrade e Antonio Carlos Maga-
lhães. Este ano a prefeitura vai investir
mais também em arquibancadas. Para que
o folião e sua família assistam à festa com
maior comodidade, as arquibancadas se-

rão ampliadas, com capacidade para seis
mil pessoas, e ganharão cobertura. A
prefeitura prevê a instalação de  trezen-
tos banheiros públicos na avenida, no
Centro Histórico e nas praças.

Homenagem - Com o tema "revi-
vendo os carnavais de Barreiras, a fes-
ta terá uma decoração alusiva àqueles
que fizeram parte da historia do carna-
val da cidade. Serão três circuitos de
folia. Na praça Castro Alves, está pro-
gramado o Carnaval da Saudade. Na
praça Landulpho Alves, os blocos sem
corda, puxados por uma réplica do trio
Cortesia, do saudoso Aguinaldo Perei-
ra, propiciarão uma também uma volta
ao passado. No Circuito da Avenida, os
trios elétricos e os blocos arrastarão a
multidão. E mais, o carnaval dos três
bocas continua, sempre das 14h às 18h.

"Vamos fazer o maior e melhor
carnaval de Barreiras. O povo mere-
ce uma festa bonita, organizada, com
investimentos que agradem a todos,
tanto na montagem da estrutura quan-
to na contratação das atrações. A pre-
feitura de Barreiras está preparada
para oferecer o melhor aos foliões.
Para isso, estamos trabalhando dia e
noite e temos certeza que a popula-
ção e os visitantes vão ficar satisfei-
tos com a nossa festa" comentou a
prefeita Jusmari Oliveira.


