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Ceproeste garante atendimento
a pacientes de toda região
Equipe multidisciplinar, formada por neuro-
logista, ortopedista, fisioterapeutas, enfer-
meiras, psicóloga, psicopedagoga, fonoaudi-
óloga, nutricionista, assistente social e den-
tista, presta serviços de excelência à popu-
lação da região.

Página 04

Gestão democrática
na escola

Página 02

Doutor em História Social pela Universidade
de São Paulo, Mário Cesar Brinhosa foi convi-
dado para capacitação de profissionais da área
educacional do município. Ações como essa
farão parte da grade de programação da Secre-
taria de Educação ao longo do ano.
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Proporcionar aos estu-
dantes do município uma
educação de qualidade é
meta da atual gestão. Com
esse objetivo, foi dado o pon-
tapé inicial com uma pales-
tra no Centro Cultural, on-
tem, 04, para os profissionais
em  Educação do município,
proferida pelo doutor em
História Social, pela Univer-
sidade de São Paulo, Mário
Cesar Brinhosa.

Ações como essa farão
parte da grade de progra-
mação da Secretaria de
Educação ao longo do ano
para promover discussões e
interagir os gestores e co-
ordenadores da Educação.
“O encontro serviu para
propor uma reflexão sobre
a concepção da gestão de-
mocrática, possibilitando o
acesso às informações im-
portantes para a condução
de uma prática que busca
qualidade de ensino”, co-

Educação, responsabilidade de todos nós
mentou a coordenadora de
Planejamento e Gestão da
Educação, Patrícia Lopes.

Ainda de acordo com a
coordenadora, será montado
um curso para a formação
continuada dos gestores e co-
ordenadores da Educação. A
palestra foi o início desse pro-
cesso. “Nesse encontro os
participantes obtiveram no-
ções pedagógicas, de plane-
jamento estratégico, legislati-
vas e da área administrativa,
além de refletirem sobre a im-
portância da participação da
família no processo de forma-
ção da educação do aluno”,
disse Patrícia.

Também foram  discutidas
a função pública e social dos
gestores escolares, responsa-
bilidades e de planejamento e
organização da proposta edu-
cacional. “Temos responsabi-
lidade na formação social e
moral dos nossos alunos e pre-
cisamos buscar sempre o co-

nhecimento das normas e leis
para o bom funcionamento de
toda a cadeia educacional”,
argumentou o palestrante
Mario César Brinhosa.

Para a prefeita em exer-
cício, Regina Figueiredo, o
evento marcou o início das
mudanças que serão feitas
pela atual gestão, em prol de
uma educação de qualidade
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na rede municipal de ensino.
“Este momento é a largada
de uma gestão que visa de-
tectar os pontos críticos da
Educação e propor soluções
com base em um planejamen-
to de políticas públicas edu-
cacionais, que culminem em
resultados positivos, através
da capacitação dos gestores
e coordenadores”.

No evento, foram discutidas questões sobre a função pública e social dos gestores escolares, responsabilidades e de planejamento e
organização da proposta educacional

O doutor em História Social Mário Cesar Brinhosa ministrou pales-
tra para educadores do município
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GABINETE DA PREFEITA

REPUBLICAÇÃO
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

Aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e nove, às
dezenove horas, na sede da Prefeitura Municipal de Barrei-
ras, Estado da Bahia, situada na Avenida Clériston Andrade,
setecentos e vinte e nove, centro, a Senhora Prefeita Muni-
cipal Jusmari Terezinha de Souza Oliveira, devidamente in-
vestida no cargo, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Orgânica Municipal e consoante as de-
terminações do artigo cinquenta e sete, parágrafo segundo,
da Constituição do Estado da Bahia, em razão da viagem a
capital baiana, para tratar de interesse exclusivo deste mu-
nicípio, na presença da Presidente da Câmara Municipal,
Senhora Kelly Adriana Magalhães, do Procurador Geral, Dr.
Jaires Rodrigues Porto e dos demais presentes, transmitiu o
cargo de Prefeita pelo período de dois dias (de três a cinco
de fevereiro de dois mil e nove) à Vice – Prefeita, Senhora
Regina Rocha Figueiredo Nogueira, que nos termos da Lei
Orgânica Municipal, prometeu manter, defender e cumprir
a Constituição da República e a do Estado, observando as
leis, em especial à Lei Orgânica do nosso município, promo-
vendo o bem coletivo e exercendo o mandato que lhe é con-
ferido com patriotismo, honestidade e espírito público. Nada
mais havendo, dando por encerrado o presente termo, que
depois de lido e achado conforme, foi por todos assinado.

Termo de Transmissão de cargo

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

PORTARIA GAB.  Nº 138, de 04 de Fevereiro de 2009.

Nomeia Comissão Especial Organizadora do
Carnaval 2009

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, resolve:

Art. 1º Criar a Comissão Especial Organizadora do Carnaval 2009,
composta pelos servidores adiante enumerados, presidida pelo pri-
meiro:

· Diran Almeida Ribeiro;
· Jaires Rodrigues Porto;
· Rosinete de Oliveira Porto;
· José Antônio Alves;
· Edivônia dos Santos Barbosa         .
Art. 2º Compete a Comissão Especial criada pelo artigo anterior:

planejar, organizar e fiscalizar a execução dos serviços necessários a
realização do Carnaval 2009.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Regina Rocha Figueirêdo Nogueira
Prefeita Municipal em Exercício
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OCentro de Reabilita-
ção de Deficiências

do Oeste da Bahia – Ce-
proeste - presta assistência
gratuita às pessoas com de-
ficiências físicas. Nele, uma
equipe multidisciplinar, for-
mada por neurologista, or-
topedista, fisioterapeutas,
enfermeiras, psicóloga, psi-
copedagoga, fonoaudiólo-
ga, nutricionista, assistente
social e dentista, presta ser-
viço de excelência à popu-
lação. “Temos equipamen-
tos modernos, como por
exemplo, mesa ortostática,
bicicleta ergométrica digi-
tal e uma sala de atividade
de vida diária. Além disso,
a nossa equipe é compos-
ta por competentes profis-
sionais”, comentou o dire-
tor do Ceproeste, Marce-
lo Namém.

De acordo com o dire-
tor, o centro está atenden-
do apenas a metade da sua
capacidade, que é de 700

Ceproeste oferece serviços
diferenciados de reabilitação

pacientes por mês. “Muitas
pessoas da região ainda
não sabem que os serviços
oferecidos aqui são gratui-
tos. Os pacientes precisam
apenas passar por uma tri-
agem em um posto ou na
secretaria de Saúde de seu
município, que fará o enca-
minhamento para Barrei-
ras”, revela Namém.

Para Liliane de Olivei-
ra, que fez tratamento no
centro, são muito impor-
tantes os serviços presta-
dos pelo Ceproeste à po-
pulação. Ela ressalta que
muitos pacientes eram
obrigados a buscar aten-
dimento nas capitais. “Eu
estive internada durante
45 dias num hospital es-
pecializado em Goiânia.
Além do deslocamento,
isso representava um
grande custo para mim.
Aqui, encontrei o mesmo
atendimento, e fiz todo o
meu tratamento”.

Projeto de inserção no mercado de trabalho – A equi-
pe do Ceproeste está desenvolvendo um projeto para a reinte-
gração de pessoas portadoras de necessidades especiais  no
mercado de trabalho. “Queremos formar uma parceria com as
empresas, já que elas têm uma responsabilidade legal para
empregar funcionários com deficiência física. Estamos elabo-
rando esse projeto e vamos buscar parcerias junto as grandes
empresas e a CDL”, disse o diretor Marcelo Namém.
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Em média, são atendidos 300 pacientes por mês no Ceproeste

Os pacientes recebem acompa-
nhamento de médicos, fisiote-
rapeutas, psicologos e outros
profissionais da área de saúde


