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Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005
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Participação da população é
fundamental no combate à dengue

O período de chuvas
e a temperatura elevada na
região contribuem para o
aumento significativo dos
casos de dengue em Bar-
reiras. Ações preventivas
e campanhas educativas
estão em pleno desenvol-
vimento por parte da Pre-
feitura. Porém, a partici-
pação direta da popula-
ção ainda é a maior alia-
da no combate à doença.

Página 04

Por meio de cursos e orientação profissional,
pequenos empresários e comerciantes poderão me-
lhorar a gestão das empresas e buscar novas oportu-
nidades de mercado. A oficina é gratuita e pretende
atender três mil pessoas no bairro Santa Luzia.

Sebrae e prefeitura de
Barreiras lançam 2ª edição da
Oficina do Empreendedor
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DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras

FOTOS DIVULGAÇÃO

Nesta segunda-feira, 16,
o SEBRAE, em parceria
com a prefeitura, realizou o
lançamento da 2ª Oficina do
Empreendedor no município
de Barreiras. O evento
aconteceu no Salão Comu-
nitário Padre Donaldo, no
bairro Santa Luzia.

A Oficina do Empreen-
dedor é projeto que visa dis-
seminar soluções empresa-
riais para pessoas que de-
sejam montar seu próprio
negócio, melhorar a gestão
da empresa ou buscar no-
vas oportunidades de mer-

Oficina do Empreendedor vai
capacitar pequenos comerciantes

ERRATA

cado. São oferecidas pales-
tras, cursos, banco de idéi-
as de negócios, biblioteca,
videoteca e orientação em-
presarial gratuitos. A previ-
são é que cerca de três mil
pessoas participem do even-
to que acontecerá nos dias
14 a 16 de maio, no bairro
Santa Luzia.

Para o Gerente Regional
do SEBRAE, Emerson Car-
doso, o projeto é uma gran-
de oportunidade para po-
tenciais empreendedores e
pequenas empresas. “Serão
disponibilizadas informações

a respeito de como montar
um negócio, com atenção às
demandas do mercado. É
importante o apoio do po-
der público na estrutura de
nossas ações”, frisou.

O secretário de Admi-
nistração e Finanças, Diran
Ribeiro, afirma que o Go-

verno Municipal está mo-
bilizado para ajudar na qua-
lificação de pequenos em-
preendedores. “Nossa in-
tenção é apoiar projetos
desta natureza, que ajudem
a consolidar a economia
regional em todas as suas
vertentes”.

Na edição do Diário Oficial do dia 16 de março,
noticiamos que a Delegada Cláudia Duarte seria
responsável pelo Centro Integrado de Atendimento a
Mulher. Na verdade, a delegada é titular da Delegacia
da Mulher.
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GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA GAB.  Nº 173, de 12 de Março de 2009.

Nomeia Nutricionista

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 e atendendo o disposto no Art. 6º, ambos da Lei
Complementar nº 617/2003 de 26 de dezembro de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Admi-
nistração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas do Mu-
nicípio de Barreiras, resolve:

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo de Nutricionis-
ta , a Srª. Mariane Lorenz Pompeu, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0302295 .

Art. 2º Fica estabelecido que o prazo de posse é de 30 (trin-
ta) dias, a partir da assinatura e publicação desta portaria.

Art. 3º 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. 4º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas
as disposições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

TERMO DE POSSE

Aos doze dias do mês de março de 2009, frente a Excelen-
tíssima Senhora Prefeita de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira,
toma posse no Cargo do Concurso Público de provimento efe-
tivo para a categoria de Nutricionista, homologado no Diário
Oficial do Município de Barreiras, edição nº 686 de 12 de maio
de 2008, a Sra. Mariane Lorenz Pompeu, CPF 997040135-
15, RG 09854571-04 SSP/BA, filha de Adilson Luiz Pompeu e
Sílvia Lorenz Pompeu, oportunidade em que foi cientificada das
suas atribuições, direitos e deveres e das responsabilidades ine-
rentes ao referido cargo, assumindo o compromisso de bem
exercê-lo, atendendo aos princípios norteadores da administra-
ção pública, bem como obedecendo as normas existentes e as
que vierem a ser criadas pelos poderes competentes, sendo
declarada EMPOSSADA pela Exma. Sra. Prefeita  Municipal.
A empossada apresenta, em anexo, a sua Declaração de Bens
e Declaração de Inexistência de Impedimentos Legais ou Acú-
mulo de Cargos. E para constar, foi lavrado o presente termo
que vai assinado pela Prefeita Municipal, Jusmari Oliveira, pela
empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 12 de Março de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

Mariane Lorenz Pompeu
Empossada

PORTARIA GAB.  Nº 174, 13 de Março de 2009.

Exonera, a pedido, Professor Nível IV
- História

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 combinada
com a Lei 675/2005, resolve:

Art.1º  Exonerar a pedido, Professor Nível IV – História,
o Sr. Jackson Antônio da Cruz, aprovado no concurso público
sob a inscrição 0306318.

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 175, 13 de Março de 2009.

Exonera, a pedido, Professor Nível IV
– Língua Portuguesa

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, Professor Nível IV – Língua Por-
tuguesa, a Sra.  Raphaelle Nascimento Silva, aprovada no
concurso público sob a inscrição 0311560.

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
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Há um mês a Prefeitura
de Barreiras, por meio da
Secretaria da Saúde, desen-
cadeou uma série de ações
intensivas de combate a den-
gue. Áreas consideradas crí-
ticas, com alta incidência de
focos, foram alvo de muti-
rões e campanhas educati-
vas. “Tivemos uma redução
de casos, principalmente nos
bairros Barreiras I, Casca-
lheira e Loteamento Santo
Antonio”, diz a coordenado-
ra de Vigilância Epidemioló-
gica, Edelsa Marchewicz.

Apesar das interven-
ções, ainda é preocupante
a situação do município em
relação à doença, esclare-
ce a coordenadora da
Viep. “A população colabo-
rou com a coleta de lixo e
eliminação de possíveis fo-
cos nos bairros visitados,
mas há muito lixo jogado
nas ruas, como copos des-
cartáveis, pets e latas de
refrigerantes. Até mesmo
papéis servem de depósito
de água”.

As estatísticas levantadas
pela Vigilância Epidemiológi-
ca mostram que nestes três
primeiros meses do ano já são

Barreiras continua em alerta contra a dengue
618 casos notificados da do-
ença no município. “O êxito
das campanhas depende prin-
cipalmente da conscientiza-
ção das pessoas”, enfatiza a
coordenadora. De acordo a
Viep, existem em Barreiras
8.204 terrenos baldios, con-
siderados críticos para a pro-
liferação do mosquito. Outros
1.412 pontos estratégicos
como borracharias, oficinas
mecânicas e ferros velhos
fazem parte dos locais propí-
cios para o desenvolvimento
do mosquito. “Precisamos
manter um olhar crítico em
relação a dengue, procuran-
do sempre possíveis focos em
nossas residências, nas esco-
las, praças. Não podemos
imaginar que os focos não
estão próximos de nós”, ex-
plica Edelsa.

Combate – Além das
campanhas educativas e das
ações de recolhimento de lixo,
eliminação de água parada e
melhoria das ruas, a Secre-
taria de Saúde mantém todas
as unidades básicas e a Pos-
to de Saúde 24 Horas a dis-
posição do público. Os casos
suspeitos são notificados e
investigados, depois são en-

caminhados para exames la-
boratoriais. No Centro de
Saúde Leonídia Ayres, é pos-
sível realizar o exame para
diagnóstico da doença. O
Hospital do Oeste e o Hospi-
tal Geral Eurico Dutra estão
credenciados para atender os
casos de internação e cuida-

dos especializados.
Outro recurso utilizado

pela prefeitura no combate a
doença é o fumacê, cedido
pela Secretaria Estadual de
Saúde através da 25ª DIRES.
O carro faz a aplicação de
inseticida nas áreas com mai-
or número de casos.

Todos devem fazer a sua parte no combate ao mosquito. Os focos
são encontrados principalmente nos quintais das residências

FOTOS RONALDO CARVALHO

A prefeitura faz um trabalho constante de conscientização da população


