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Descontração e alegria no CAPS

Equipe do faxinaço cuidará da
limpeza do circuito da folia

FOTO RONALDO CARVALHO

O Centro de Atendimento Psicossocial reali-
zou, como forma de integração e atividade de
ressocialização dos usuários, a escolha do rei e
da rainha do Carnaval. A escolha simbólica mo-

vimentou todo o CAPS. Os participantes já ca-
íram na folia. E se preparam para desfilar no
Centro Histórico.
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DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras

“Além de uma festa grandiosa, com
boas atrações e estrutura profissional,

Limpeza total

vamos oferecer aos foliões uma cidade
limpa. Essa é uma das nossas principais
orientações à comissão organizadora da
festa. Não mediremos esforços”, disse
a prefeita Jusmari Oliveira. E, para isso,
a prefeitura colocará em todo circuito da
folia a equipe do faxinaço.

Todos os dias, a partir das 5h da ma-
nhã, a equipe de 150 pessoas dará início
aos trabalhos de varrição e coleta de lixo
tanto no circuito da Avenida, - denomi-
nado Circuito Agnaldo Pereira - quanto
na Praça Castro Alves (Jardim das Co-

rujas) e do Centro Histórico, onde ocor-
rerá o Carnaval Cultural. Três caminhões
limpa - fossas farão a sucção nos 300
sanitários químicos instalados em todos
os pontos da festa.

Também serão disponibilizados dois
carros-pipa para a lavagem das ruas
com detergente biodegradável. À noi-
te, 30 pessoas estarão de plantão fa-
zendo a manutenção dos sanitários
químicos. A coleta de lixo e a limpeza
de sanitários se estenderão ao Balne-
ário Três Bocas.

Uma equipe com 150 pessoas fará a varrição e coleta do lixo em todo o circuito do Carnaval

FOTO RONALDO CARVALHO
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GABINETE DA PREFEITA

REPUBLICAÇÃO

Termo de Transmissão de cargo

Aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e nove, às dezeno-
ve horas, na sede da Prefeitura Municipal de Barreiras, Estado da
Bahia, situada na Avenida Clériston Andrade, setecentos e vinte e
nove, centro, a Senhora Prefeita Municipal Jusmari Terezinha de
Souza Oliveira, devidamente investida no cargo, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e
consoante as determinações do artigo cinqüenta e sete, parágrafo
segundo, da Constituição do Estado da Bahia, em razão da via-
gem a Brasília, para tratar de interesse exclusivo deste município,
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 três dias (de nove a doze de fevereiro de dois mil e
nove) à Vice–prefeita, Senhora Regina Rocha Figueiredo Noguei-
ra, 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 municí-
pio, promovendo o bem coletivo e exercendo o mandato que lhe
é conferido 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.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal
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Carnaval do CAPS também terá rei e rainha
A participação na folia momesca é mais uma forma de ressocialização

O Centro de Atenção
Psicossocial - CAPS - pos-
sui uma equipe multidiscipli-
nar de profissionais da área
de Saúde que prestam aten-
dimento às pessoas com
transtornos mentais de toda
região. “Estamos fazendo
um trabalho de reestrutura-
ção. A nossa meta é fortale-
cer o trabalho em equipe e,
consequentemente, um ser-
viço de qualidade a quem
necessita”, comentou a co-
ordenadora técnica do
CAPS, Lívia Teles.

Pessoas de toda região
são encaminhadas ao centro,
através das Unidades Bási-
cas de Saúde, ou por de-
manda espontânea, quando
a família busca auxílio dos
profissionais. “Aqui somos
bem tratados, fazemos as
nossas refeições e participa-
mos de atividades diárias
com as enfermeiras. Sinto-
me feliz, pois fiz muitas ami-
zades”, disse Francisco das
Chagas.

Dentre os profissionais
que prestam atendimento no
centro, estão psicólogas, psi-
quiatra, enfermeira, terapeu-
ta ocupacional, farmacêutico,
assistente social, clínico ge-
ral, técnicos de enfermagem
e auxiliares.

FOTOS RONALDO CARVALHO

Na manhã de ontem,
11, foi promovido no
centro de atendimento,
como parte do projeto
de ressocialização dos
usuários, a escolha do
Rei e Rainha do Carna-
val do CAPS. O proje-
to contou com a parce-
ria da Coordenação de
Cultura e com a apre-
sentação da Filarmôni-
ca 26 de Maio. “For-
maremos o bloco ‘Ma-
luco Beleza’ com os
usuários dos serviços e
com os profissionais
para brincar o Carnaval
no Centro Histórico,
após a abertura oficial
da festa. Esse projeto
busca proporcionar au-
tonomia, independên-
cia e cidadania ativa
para aqueles que aten-
demos. Estaremos jun-
tos também na folia”,
comentou a psicóloga
Marília Machado.

A alegria das marchinhas de
carnaval contagiou a equipe

e os usuários do CAPS

Rei Lili e a Rainha Zildete vão comandar o bloco no circuito do Cen-
tro Histórico


