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Transporte escolar garantido
FOTO ARQUIVO/ASCOM

O governo municipal vai assegurar o transporte escolar para crianças e jovens da zona rural. Sejam da rede municipal de
ensino ou não, todos aqueles que frenquentarem a sala de aula terão um meio seguro de ir às aulas.
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Carnaval para todas as idades
FOTO LUIZ TITO/A TARDE

Prepare sua fantasia. Charangas, marchinhas, frevos e muito batuque animarão o
carnaval do Centro Histórico

Carnaval é isso aí. Festa para
todas as tribos. E a prefeitura
está trabalhando para fazer
uma festa alegre, bonita e
com infraestrutura que
garanta o bem-estar e a
segurança do folião. No
Circuito da Avenida, além de
uma estrutura profissional,
blocos e bandas darão o
colorido especial, arrastando
uma multidão. Já no Centro
Histórico, o destaque é para
o carnaval cultural, com
marcinhas, frevos, charanga,
batuque e muita criatividade.
É só dar asas à imaginação e
cair na folia, de bem com a
vida e na paz.
Página 04
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Prefeitura vai assegurar transporte
escolar para alunos da zona rural
Em reunião com a prefeita e a vice, população de Riachinho discute ações que irão melhorar a vida no povoado

G

overno participativo é aquele
que define juntamente com a
comunidade quais são as metas e ações a serem postas em prática.
Por esse motivo, a prefeita Jusmari Oliveira e a vice Regina Figueiredo participaram de um encontro com os moradores do povoado do Riachinho.
Na reunião, a comunidade revelou que,
nos últimos anos, poucos investimentos
foram realizados pela prefeitura na localidade, havendo, portanto, urgência na

melhoria de serviços essenciais, nas áreas de saúde, infraestrutura e educação.
“Precisamos de alguém que se preocupe com a gente. Os prefeitos passados não se reuniam com os moradores para saber, de fato, o que a comunidade necessitava. Precisamos de muitas
coisas por aqui e vimos com bons olhos
essa iniciativa do novo governo”, comentou a moradora Alvina dos Santos.
Os moradores pediram que o acesso
aos programas de saúde fosse facilita-

do; reivindicaram a limpeza constante do
povoado, a recuperação das estradas e
a mudança no sistema de fornecimento
de água, pois, segundo eles, o povoado é
servido com água salobra.
“Tenho um compromisso com essa
comunidade. Vamos dentro de pouco
tempo resolver esse problema da água
salobra. Sei da angústia que esse povo
está passando, por isso estaremos empenhados em sanar esses problemas”,
disse a prefeita.

Garantia de acesso à escola
Também foram apresentadas propostas voltadas para a melhoria da
qualidade do ensino no Riachinho.
Segundo informações da Secretaria
Municipal de Educação, a falta de
continuidade nos estudos na zona rural também está relacionada à carência de transporte escolar.
“Independente de ser da rede mu-

nicipal ou estadual de ensino, nós vamos
oferecer ao aluno esse serviço. No nosso governo, nenhuma criança deixará de
estudar por falta de transporte escolar”,
assegurou a prefeita.
Outra medida anunciada foi que,
a partir deste ano, a escola do Riachinho vai funcionar os dois turnos,
evitando que crianças de séries dife-

rentes frequentem a mesma sala
de aula.
“Vamos buscar recursos para
construirmos mais salas. O ensino fundamental de 5 à 8ª vai ser oferecido
agora. Pretendemos também implantar uma sala de informática, incentivando a inclusão digital”, declarou Jusmari Oliveira.
FOTO ARQUIVO/ASCOM

Alunos da zona rural de Barreiras terão transporte escolar, independente de serem da rede municipal ou estadual
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GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA GAB. Nº 048, de 02 de Janeiro de 2009.
Nomeia o Encarregado de Posto
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, a servidora Saionara Santana de Paula, lotada
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 de Barreiras
TERMO DE POSSE
Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentíssima
Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira, toma
posse no Cargo em Comissão de Encarregado de Posto, símbolo NH6,
a Sr.ª Saionara Santa de Paula, CPF 007539095-70, RG 12731688-44
SSP/BA, filha de Nelson Francisco de Paula e Eurides Santana de Paula, 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 EMPOSSADA pela Exma. Sra. Prefeita Municipal. A
empossada 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, pela empossada e por duas testemunhas.
Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.
Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
Saionara Santana de Paula
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 049, de 02 de Janeiro de 2009.
Nomeia o Encarregado de Posto
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, a servidora Elenita Maria Pereira dos Santos,
lotada 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 de Barreiras

TERMO DE POSSE
Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentíssima
Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira, toma
posse no Cargo em Comissão de Encarregado de Posto., símbolo NH6,
a Sr.ª Elenita Maria Pereira dos Santos, CPF 096355801-34, RG 375193
SSP/BA, filha de João Batista Pereira e Pulquéria Maria Pereira, 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 EMPOSSADA pela Exma. Sra. Prefeita Municipal. A empossada
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, pela empossada e por duas testemunhas.
Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.
Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
Elenita Maria Pereira dos Santos
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 050, de 02 de Janeiro de 2009.
Nomeia o Encarregado de Posto
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, a servidora Andréia Rodrigues Rocha, lotada
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 de Barreiras
TERMO DE POSSE
Ao segundo dia do mês de Janeiro de 2009, frente a Excelentíssima
Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari Oliveira, toma
posse no Cargo em Comissão de Encarregado de Posto, símbolo NH6,
a Sr.ª Andréia Rodrigues Rocha, CPF 006595185-97, RG 11408837-39
SSP/BA, filha de Alvino Xavier Rocha e Tomazia Rodrigues Rocha,
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 EMPOSSADA pela Exma. Sra. Prefeita Municipal. A
empossada 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, pela empossada e por duas testemunhas.
Barreiras/BA, 02 de Janeiro de 2009.
Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
Andréia Rodrigues Rocha
Empossada
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A criativiade e a irreverência são marcas daqueles foliões que buscam um circuito de folia alternativo

Artistas locais já podem se cadastrar
para o Carnaval de Barreiras

E

EXPEDIENTE

ste ano o Carnaval
de Barreiras não se
restringirá ao Circuito da Avenida. O Centro
Histórico da cidade também
será palco para aqueles foliões que, no espírito da folia
monesca, darão asas à imaginação, irreverência e criatividade, resgatando as tradições dos carnavais passados,
embalados pelo eterno frevo
e as inesquecíveis marchinhas de salão. Para isso, o
Departamento de Cultura
está fazendo um cadastramento dos artistas da cidade
ligados a todas as formas culturais de expressão, artes

plásticas, artesanatos, literatura, poesia, teatro, dança,
audiovisual, grupos folclóricos, música e bandas.
A iniciativa tem como objetivo apoiar e divulgar os artistas e seus trabalhos durante a festa. O cadastramento
pode ser feito no Palácio das
Artes, em horário comercial, até o final deste mês. De
acordo com Bosco Fernandes, coordenador do Departamento de Cultura, as inscrições para o Rei Momo e
a Rainha do Carnaval também já estão abertas no mesmo local e vão até o dia 03
de fevereiro.

Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005
Tiragem: 1.000 exemplares

Turismo e renda
O Carnaval de Barreiras, para muitos, significa oportunidade
de trabalho e de aumento de renda. Movimenta a economia local,
beneficiando desde o pequeno ambulante até empresários dos setores hoteleiro e gastronômico. A atividade turística fica aquecida,
pois a região oferece muitas opções para quem busca divertimento
e atrativos naturais. A Cachoeira do Acaba Vida e as águas revigorantes do rio de Ondas também são um santo remédio para
aqueles que vão curtir a avenida e Centro Histórico.
FOTO ARQUIVO/ASCOM

A Trilha das Cachoeiras é uma excelente opção para quem quer
curtir um pouco a natureza durante o carnaval
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