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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005

Postos de Saúde tem programação
especial para as mulheres

Página 04

O Governo Municipal fará, durante esse mês, uma cam-
panha nos postos de saúde para que as mulheres te-
nham mais informação sobre a prevenção do câncer
de mama e do colo do útero. Na manhã de ontem, 10, a

prefeita Jusmari Oliveira e a vice-prefeita Regina Fi-
gueiredo visitaram o posto de saúde do Jardim Outro
Branco.

Dez equipes disputa-
ram o título da Copa
Barreiras I de Futsal.
A final foi realizada no
sábado, 07,  entre as
equipes Barreiras I X
Sandra Regina. O jogo
foi marcado por  uma
disputa acirrada e com
muitos gols.

ESPORTE Copa Barreiras I de Futsal chega ao final

Página 02

Com a vitória o Sandra Regi-
na é bi camepão da Copa Bar-
reiras I de Futsal. O primeiro
título coube ao Centenário,
equipe que representava o
Centro de Barreiras



2Barreiras - Bahia - edição 883, quarta-feira, 11 de março de 2009        ANO 4

No sábado,07, foi pro-
movida a final da III Copa
Barreiras I de Futsal. O
jogo  realizado entre as
equipes Barreiras I x San-
dra Regina, atraiu um gran-
de número de torcedores.
"Agradecemos ao apoio da
prefeitura. Os torcedores
compareceram em massa.
No ano que vem, com cer-
teza faremos uma copa ain-
da melhor", disse disse o
organizador do evento, Jo-
senilton Silva Oliveira, o
popular Chicão.

Com o placar de 08 x 05,
a equipe do Sandra Regina
sagrou-se campeã. "Para-
benizo a todos os times que
participaram. Estou feliz por
estamos possibilitando que
o esporte amador cresça
em nossa cidade", comen-
tou a prefeita Jusmari Oli-
veira. Como premiação, a
equipe campeã recebeu a
quantia de R$ 800,00, e o
time vice-campeão R$
500,00.

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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Sandra Regina é bi-campeão da Copa Barreiras I de Futsal

A Secretaria de Infraestrutura mantém a disposição dos cidadãos barreirenses o número
0800-286-8459 que garante a reposição de lâmpadas nos postes da cidade.
O atendimento a população funciona de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e 14h às 18h.
Aos sábados é possível registrar as solicitações das 8h ao meio dia.
Os serviços consistem na reposição de lâmpadas queimadas tanto na sede de Barreiras
quanto na zona rural do município. A ligação é gratuita.

0800 garante serviços de iluminação pública

Goleiro menos vazado:
Ismail – 18 gols (Sandra Regina)

Artilheiro:
Juciê – 17 gols (JCO Fertilizantes)

Melhor ataque:
1º Sandra Regina – 18 gols

2º Barreiras I – 35 gols
Melhor defesa:

1º Sandra Regina –18 gols
2º Barreiras I - 27 gols

Saída mais sobre a III Copa Barreiras I de Futsal
A copa começou no dia 27 de janeiro e contou com a participação de 10 equipes, durante

os 28 jogos realizados foram marcados 206 gols

Para o campeão foi dado como premiação R$800,00 para o vice-campeão R$ 500,00
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GABINETE DA PREFEITA
FOTOS RONALDO CARVALHO

PORTARIA GAB.  Nº 0168, de 03 de Março de 2009.

Nomeia o Encarregado de Posto -  PSF V

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 – PSF V, o servidor Valtenci
de Lima dos Santos, 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 nesta data e destitui
eventual nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

TERMO DE POSSE

Aos três dias do mês de março de 2009, frente a
Excelentíssima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA,
Jusmari Oliveira, toma posse no Cargo em Comissão de
Encarregado de Posto –PSF V , símbolo NH6, o Sr. Valtenci
de Lima dos Santos, CPF 001661075-06, RG 0974146383
SSP/BA, filho de Valdemir José dos Santos e Josefa Felix de
Lima, oportunidade em que foi cientificado 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 EMPOSSADO
pela Exma. Sra. Prefeita  Municipal. O empossado 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, pelo empossado e
por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 03 de Março de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

Valtenci de Lima dos Santos
Empossado

PORTARIA GAB.  Nº 169, de 05 de Março de 2009.

Nomeia o Coordenador de Planejamen-
to e Administração

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
NH4, de Coordenador de Planejamento e Administração,
a servidora Izôlda Leite Pereira Maia, lotada na Secretaria
de Administração e Finanças.

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

Aos cinco dias do mês de março de 2009, frente a Excelen-
tíssima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari
Oliveira, toma posse no Cargo de Coordenador de Planeja-
mento e Finanças, símbolo NH4, a Sra. Izôlda Leite Perei-
ra Maia, CPF 203590395-53, RG 9629111-78 SSP/BA, filha
de Hildeth Machado Leite e Nelson José Pereira, 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 nor-
teadores 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 Impedi-
mentos Legais ou Acumulação de Cargos. E para constar, foi
lavrado o presente termo que vai assinado pela Prefeita Muni-
cipal, Jusmari Oliveira, pela empossada e por duas testemu-
nhas.

Barreiras/BA, 05 de Março de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

Izôlda Leite Pereira Maia
Empossada
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Nesse mês, a prefeitura
realiza nos postos de saúde
uma programação especial
em atenção às mulheres. "Es-
tamos colocando em prática
o projeto Março Mulher, du-
rante esse mês intensificare-
mos ainda mais com palestras
e atendimentos voltados ex-
clusivamente para o público
feminino", disse o secretario
de saúde, Juca Galvão.

Ontem, 10, a prefeita e a
vice, Regina Figueiredo, visita-
ram o posto de saúde do bairro
Jardim Ouro Branco, onde as
mulheres da comunidade par-
ticiparam de uma palestra rea-
lizada pelas enfermeiras sobre
a prevenção do câncer de
mama e do colo do útero.

"É de grande importância
a prevenção. O auto-exame
das mamas e o exame pre-
ventivo devem ser feitos por
todas as mulheres. O nosso
papel é de  informar e cons-
cientizar a todas sobre a pre-
venção. Quanto mais cedo
detectada a doença,  maior a
chance de cura", disse a en-
fermeira Érica Dorfey, que
coordena o grupo de estagiá-
rias da Faculdade São Fran-
cisco no PSF.

A proposta da atual admi-
nistração é implantar uma
política de saúde específica
para as mulheres, com a ga-
rantia nos atendimentos espe-
cializados. "Vamos transfor-
mar 60% do Eurico Dutra
num hospital materno infan-
til, com total condição de aten-
der de forma eficiente, mu-
lheres e recém-nascidos", re-
vela a prefeita. Também no
Eurico Dutra, que se encon-
tra em processo de municipa-
lização, funcionará a delega-
cia da mulher. "O nosso go-
verno fará a diferença na
prestação de serviço para to-
das as barreirenses", conclui.

Março Mulher
PSF's fazem maratona de palestras às mulheres

Na sexta, 06, como parte da programação da pre-
feitura em homenagem às mulheres, foi realizada no
PSF VII -  Posto de Saúde Almiro Vieira de Melo, na
Morada da Lua, uma série de atividades com as mo-
radores do bairro.

"Comemoramos o Dia Internacional da Mulher
com palestras feitas por enfermeiras, dentista e fisiote-
rapeuta. Além disso, também fizemos o sorteio de brin-
des. É muito importante essa política voltada para as
mulheres que está sendo implantada pela prefeita Jus-
mari", comentou a coordenadora do PSF, Jacira Bar-
ros de Souza.

As atividades terão seqüência nos postos de saú-
de de Barreiras durante todo o mês de março. A Se-
cretaria de Saúde convida a todas as mulheres para
participar da programação elaborada para elas.

Mulheres da Morada da Lua também
comemoraram o seu dia

Ações:
· Palestras; · Ginástica laboral; · Sorteio de
brindes; · Cuidados com a beleza

Data e local:
11/03/2009 - PSF X
12/03- PSF  VII (Casa Paroquial - Morada da
Lua)
13/03- PSF VII
13/03- PSF IX

Confira a programação
dos Postos de Saúde

Os profissionais do PSF7  realizaram uma palestra na Igreja Evangélica Assembléia de Deus do bairro

As mulheres do Jardim Ouro Branco ouviram atentamente as orientações


