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Dias de isolamento da comunidade de Pequizeiro chegam ao fim

Iniciada a Operação Tapa Buracos
Prefeita e vice colocaram as mãos na massa, dando início
à restauração das ruas de Barreiras. As avenidas Antônio
Carlos Magalhães e Clériston Andrade já estão sendo re-
cuperadas. Os serviços se estenderão pelos bairros da
cidade.

Distante 140 Km de Barreiras, a
comunidade de Pequizeiro, assim
como muitas da região Oeste da
Bahia, foi presenteada pela natu-
reza. As 65 famílias que moram no
lugar convivem diariamente com
uma beleza rústica e poética, que
agrada a todos. Porém, por trás
desse cenário mágico e envolven-
te, a realidade é dura para os mo-
radores. Até hoje o povoado não
tem estrada de acesso. Também
falta escola para crianças e jovens.

Páginas 02 e 03
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Em pleno Século XXI, a
pequena comunidade de Pe-
quizeiro, a 140 km da sede do
município de Barreiras, vive
isolada. As 65 famílias que lá
residem ficaram esquecidas e
nunca receberam assistência
por parte das administrações
anteriores. Nem mesmo es-
tradas foram abertas para li-
gar o povoado ao restante do
município. As casas são de
adobe, com cobertura de pa-
lha. Energia elétrica, água en-
canada e escola é  sonho da
população. Mais de 20 crian-
ças estão fora da sala de aula.

"A gente fica triste em ver
os nossos filhos sem educa-
ção. Eu mesma não sei o que
fazer, pois não tenho condi-
ções de morar na cidade e
todos os dias choro porque
minhas crianças estão cres-
cendo sem perspectiva de
uma vida melhor", revela a
moradora Maria da Concei-
ção. Um dos seus filhos, Ge-

Comunidade de Pequizei
orge, tem 10 anos e não sabe
ler nem escrever. "Eu queria
estudar, porque é só com es-
tudo que a gente pode ter um
emprego bom, ganhar me-
lhor, ter uma vida diferente",
disse o garoto, que  nunca foi
à escola.

O povoado fica em um
vale. Para poder chegar à ci-
dade, é preciso vencer as ser-
ras. "Por muitas vezes, tive-
mos que subir os imensos
morros com mulheres pres-
tes a parir. É um tormento
também para os idosos e as
crianças doentes. Eu não
aguento mais viver esta situ-
ação", desabafa Antonio Al-
ves, de 77 anos. Os morado-
res vivem do que plantam e
boa parte da produção é ven-
dida no mercado de Barrei-
ras. Todas as vezes que as
mercadorias precisam ser le-
vadas ao Centro de Abaste-
cimento da cidade, o sacrifí-
cio é dobrado. Mais de 400

Até de motocicleta fica difícil chegar ao povoado

Para vender seus produtos nas feiras livres de Barreiras, morado-
res enfrentam 400 metros de subida íngreme

FOTOS RONALDO CARVALHO

Esquecido por muitos anos, o povo
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metros de altura precisam ser
vencidos, com a carga pesa-
da nos ombros. "É sofrimen-
to demais, e o pior de tudo
isso é que o poder público
sempre teve conhecimento
de nossa situação e nada fez
para nos ajudar", revela o
morador Marcos Silva.

Para os aposentados, que
uma vez a cada mês precisam
receber o dinheiro do INSS,
subir e descer a serra é uma
verdadeira penitência. O peso
da idade já não permite mais
tamanha aventura. "Eu ago-
ra, para subir, paro muitas ve-
zes durante o percurso e ando
segurando nas pedras. É um
risco, qualquer tropeço pode
ser fatal para mim", disse
Maria do Carmo, 67 anos.

Ações emergenciais - A
prefeita Jusmari Oliveira co-
nhece a vida sofrida dos mo-
radores de Pequizeiro. Junto
com sua equipe, elaborou um
conjunto de ações emergen-
ciais que serão colocadas em
prática no local. "Conheço
bem a realidade dessa gente,
nenhum prefeito esteve aqui
e teve a coragem  de melho-
rar a vida da comunidade.
Vamos construir uma estra-
da de acesso a cidade, para
que esses pequenos produto-
res possam vender as suas
mercadorias com maior faci-
lidade. Iremos também pro-
porcionar uma educação de
qualidade para que as crian-
ças tenham um futuro me-
lhor", assegurou a prefeita.

Na próxima segunda-fei-
ra, 02, a prefeita, acompanha-
da de técnicos, irá visitar a
comunidade de Pequizeiro
para conversar com a popu-
lação e fazer um levantamen-
to preliminar para o início dos
trabalhos que serão realiza-
dos no local.

A vida difícil  fez com que os moradores usassem a criatividade. Como alternativa
parta diminuir o peso das cargas, utilizam há muito tempo uma tirolesa.

ro terá estrada e escola
ado terá atenção do novo governo
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PORTARIA GAB.  Nº 131, de 28 de Janeiro de 2009.

Exonera, a Pedido,  Assistente Admi-
nistrativa

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 combina-
da com a Lei 675/2005, resolve:

Art.1º Exonerar, a pedido, Assistente Administrativa, a
Srª. Lisangela Kelvia dos Santos Silva, aprovada no con-
curso público sob a inscrição 0317674.

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 e destitui
eventual nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

PORTARIA GAB.  Nº 132, de 28 de Janeiro de 2009.

Exonera, a Pedido,  Assistente Admi-
nistrativa

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 combina-
da com a Lei 675/2005, resolve:

Art.1º Exonerar, a pedido, Assistente Administrativa, a
Srª. Jozilane Miranda Alecrim, aprovada no concurso públi-
co sob a inscrição 0312863.

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 e destitui
eventual nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

PORTARIA GAB.  Nº 133, de 28 de Janeiro de 2009.

Exonera, a Pedido,  Assistente Admi-
nistrativo

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 combina-
da com a Lei 675/2005, resolve:

Art.1º Exonerar, a pedido, Assistente Administrativo , o
Sr. Iazalde Fernandes Carvalho, aprovado no concurso pú-
blico sob a inscrição 0320188.

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 e destitui
eventual nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

PORTARIA GAB.  Nº 134, de 28 de Janeiro de 2009.

Exonera, a Pedido, Fiscal de Tributos

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 combina-
da com a Lei 675/2005, resolve:

Art.1º Exonerar, a pedido, Fiscal de Tributos, o Sr. Mau-
rício Dias, aprovado no concurso público sob a inscrição 2682.

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 e destitui
eventual nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

GABINETE DA PREFEITA
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DECRETO Nº 005, de 27 de Janeiro de 2009.

“Institui o Calendário Oficial de Feriados Municipais com os pontos facultativos para o ano de 2009.”

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe conferem os Arts. 70 e 71 da Lei Orgânica do Município
de Barreiras/BA,

DECRETA:

Art. 1º  -  Define Calendário Oficial de Feriados Municipais e institui os pontos facultativos para o ano de 2009 que passa a
vigorar na forma do anexo I, do presente Decreto.

§ 1º  Os Postos de Saúde e demais serviços considerados essenciais para a população funcionam normalmente nos dias
instituídos como pontos facultativos.

§ 2º  A Secretaria Municipal de Educação alcança os serviços considerados essenciais para a população e deverá seguir o
calendário letivo estabelecido previamente, para que não haja prejuízo aos estudantes.

Art. 2º  -  Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal
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A Operação Tapa Bura-
cos teve início na Avenida
Antônio Carlos Magalhães
e se estenderá pela Cléris-
ton Andrade e por todo o
circuito do Carnaval. As
ruas José Bonifácio e Pau-
linho Coité, para onde será
desviado o trânsito durante
a folia, também serão bene-
ficiadas nessa fase inicial
dos trabalhos. "Vamos res-
taurar as avenidas para que
os trios elétricos circulem
normalmente e  para que os
foliões brinquem sem trans-
tornos. Estamos preparan-
do uma grande festa, com
uma estrutura de qualidade",
afirmou o secretário de In-
fraestrutura, José Antônio
Alves.

A população, que há
muito tempo esperava por
essa iniciativa, comemora.
"A cidade estava parecen-
do um queijo suíço de tanto
buraco. A Operação Tapa
Buracos veio para mudar a
cara de Barreiras", disse a
professora aposentada Es-

Governo começa a recuperar ruas da cidade

ther Rego. A iniciativa do
novo governo também gera
emprego. Cerca de 150 pes-
soas estão envolvidas na
operação. "Para mim, foi
uma oportunidade e só te-
nho a agradecer. Eu estava
sem trabalhar e agora es-
tou garantindo o sustento da
família, além de participar
da limpeza da cidade que
tanto amo", comentou a var-
redora de rua, Jucicarla Al-
ves Vieira.

Serviços em
todas as ruas

Os motoristas também
aprovaram. "Já gastei mui-
to com o conserto do meu
carro.  Tive que trocar os
pneus várias vezes. Agora
tudo começa a ficar dife-
rente", falou o motorista de
táxi João Carlos. Segundo
a prefeita Jusmari Oliveira,
a Operação Tapa Buracos
é mais uma prova da gran-
de mudança pela qual a ci-

dade já  está  passando.
"Em menos de 30 dias, já
começamos a trabalhar, de
fato, em prol da cidade, com
uma grande frente de lim-
peza. Agora, estamos colo-
cando massa asfáltica nas
crateras. E esse serviço
não vai parar, será feito em

FOTOS RONALDO CARVALHO

Devido à proximidade do Carnaval de Barreiras, o tapa buracos começou nas avenidas do circuito da folia

As obras de recuperação das vias públicas estão sendo acompa-
nhadas de perto pela prefeita e equipe

todas as ruas da cidade.
Não é mais possível que as
pessoas trafeguem com
seus veículos por essas
ruas tão destruídas ", disse
a prefeita. Para o início dos
trabalhos, foram adquiridas
cerca de 400 toneladas de
emulsão asfáltica.


