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Em assembléia reali-
zada ontem, a prefeitura
por meio da Secretaria de
Saúde, divulgou que os
agentes comunitários re-
ceberão material neces-
sário ao trabalho e terão
e os salários regulariza-
dos com verba municipal.

Com data marcada para julho, a Expo Agroindustrial
de Barreiras vai enfatizar o fortalecimento da agricul-
tura familiar. Por meio de parcerias com entidades li-

Expo Agroindustrial já tem data definida

Enfim, o reconhecimento
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gadas ao agronegócio, a prefeitura pretende tornar o
evento mais moderno e dinâmico, resgatando o con-
ceito de feira de negócios.

Agentes recebem a
notícia de que o

Município investirá
R$82 mil para quitar

salários atrasados
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DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras

Na manhã de ontem, 23,
a prefeita Jusmari Oliveira
anunciou, durante assembléia
do Sindicato dos Agentes
Comunitários de Saúde e En-
demias do Oeste (SIND –
ACS), que o município inves-
tirá R$ 82 mil na regulariza-
ção dos salários de cerca de
211 agentes de saúde. “A pre-
feitura não é responsável pe-
los atrasos ocorridos, pois a
verba é do Governo Federal,
mas sabemos que o trabalho
dos agentes é importante, pois

Agentes de saúde terão salários regularizados
Prefeitura investirá R$ 82 mil para colocar em dia o salário de 211 profissionais

é direcionado para sanar os
problemas da comunidade.
Por isso estamos aplicando a
verba do município na reso-
lução deste atraso”, informou
a prefeita.

Além da regularização dos
salários, a prefeitura, por meio
da Secretaria de Saúde, garan-
tirá todos os itens utilizados
pelos agentes, inclusive filtro
solar, uma exigência da pre-
feita. “Essas pessoas traba-
lham no sol forte e estão sus-
ceptíveis a doenças como o

câncer de pele. Nossa preo-
cupação é oferecer qualidade
e segurança de trabalho a to-
dos”, disse Jusmari.

 Para os que atuam na
zona rural, a locomoção será
facilitada com o fornecimen-
to de bicicletas e o livre aces-
so aos coletivos, basta apre-
sentar a carteira funcional.

Durante o evento, foi en-
fatizada a importância da or-
ganização dos agentes para
o fortalecimento da classe. A
filiação no sindicato e a data

de votação da nova diretoria
foram discutidas. Segundo o
diretor de Finanças da Asso-
ciação dos Agentes Comuni-
tários de Barreiras (AGESB),
Giovan Ferreira, o apoio do
Governo Municipal é impor-
tante para a classe. “Estamos
incumbidos em lutar pelos di-
reitos dos agentes, e acredi-
tamos que as melhorias anun-
ciadas pela Secretaria de
Saúde serão significativas no
resultado do trabalho final”,
conclui o diretor.

Na assembléia foram discutidas melhores condições de trabalho e votação da nova diretoria do sindicato
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Confirmada para o período de 05 a
12 de julho a 27ª edição da Exposição de
Barreiras reservará uma série de novi-
dades a visitantes e expositores. O anún-
cio foi feito ontem, 23, pela prefeita Jus-
mari Oliveira durante encontro com re-
presentantes de associações e institui-
ções ligadas ao comércio, indústria e
agronegócio.

Foi a primeira reunião prévia ao even-
to e, segundo a prefeita, entidades como
Acrioeste, Caprioeste, Aiba, Sebrae e
Abapa serão fundamentais para a defi-
nição dos rumos e, consequentemente,
para o sucesso da feira.   “A idéia desse
convite é que vocês, ou alguém das ins-
tituições possa estar na operacionaliza-
ção do evento”, afirmou.

A valorização da agricultura familiar,

Expo Agroindustrial de Barreiras terá inovações
com destaque às linhas de crédito para
pequenos produtores e à exposição de ma-
quinários acessíveis ao bolso de todos será
prioridade durante a 27ª Expo Agroindus-
trial. A liberação de recursos para a con-
cretização de pequenos e grandes negó-
cios já está em andamento por parte da
prefeitura junto aos bancos do Nordeste
e do Brasil.

“A prioridade de nossa administra-
ção será o pequeno produtor. O futuro
secretário de agricultura terá como mis-
são, oferecer condições para que mui-
tos barreirenses migrem da agricultura
de subsistência para a agricultura fa-
miliar”, disse a prefeitura, enfatizando
que a feira deflagrará o trabalho de
fortalecimento da agricultura.

A idéia foi recebida com entusiasmo pe-

los participantes da reunião. “Essa é uma
revolução na organização do evento. O
que hoje é um parque de festas voltará a
ser um parque de negócios”, avaliou o re-
presentante do Sindlojas, Carlos Costa.

Portões abertos – A participação
popular na Expo Agroindustrial será ou-
tro fator prezado pela prefeitura. O mu-
nicípio continuará oferecendo entrada
franca na área de exposição de animais
e parque de diversões. Viabilizar uma es-
trutura moderna e dinâmica para atrair
um número maior de expositores e pro-
mover a realização de mais leilões fo-
ram outras opções apontadas durante o
encontro. A partir do encontro, começou
a formação de uma comissão organiza-
dora para a 27ª Expo Agroindustrial de
Barreiras.
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O projeto apresentado dará uma dinâmica maior ao evento


