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Educação precisa de cuidados
Escolas foram encontradas em estado deplorável de conservação
FOTO RONALDO CARVALHO

Durante uma vistoria realizada nas escolas da rede
municipal, foram detectados inúmeros problemas, que vão
desde salas de aula sem ventilação, mato que toma conta
dos pátios, quadras esportivas e banheiros depredados,

além da aquisição, pela gestão passada, de carteiras de
péssima qualidade. Oferecer uma educação de ponta é
o objetivo do atual governo.
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Santuários ecológicos das cachoeiras serão protegidos
Após visita às cachoeiras do Acaba Vida
e Redondo, a prefeita e a vice se reuniram com técnicos da Secretaria de Meio
Ambiente e Turismo, representantes de
órgãos federais e estaduais, ONG’s e
Câmara Municipal para definir ações de
proteção a esses pontos de grande visitação turística. Será posto em prática o
projeto “Caminhos das Cachoeiras”.
Página 02
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Comissão define ações
para preservar cachoeiras
FOTO RONALDO CARVALHO

Águas que banham aldeias
E matam a sede da população...
Águas que caem das pedras
No véu das cascatas
Ronco de trovão
E depois dormem tranquilas
No leito dos lagos
No leito dos lagos...
Terra! Planeta Água
Terra! Planeta Água
Terra! Planeta Água...
(Guilherme Arantes)

EXPEDIENTE

Cantada em verso e prosa, a natureza é imprescindível para a existência humana. Sem ela, não há vida.
Porém, em Barreiras, a
questão da preservação do
meio ambiente não teve a
devida atenção. Prova disso é a situação em que se
encontram as cachoeiras do
Acaba Vida e do Redondo,
onde a prefeitura nas últimas décadas não implantou
uma política ambiental e de
fomento ao ecoturismo.
Após a visita no domingo
passado a estes santuários
de rara beleza, a prefeita
Jusmari Oliveira e a viceprefeita Regina Figueiredo
vêm se empenhando na formação de uma comissão de
técnicos do setor, para que
elabore um projeto sócioambiental, voltado à proteção destes nichos e ao incentivo a atividade turística.

Estiveram reunidos com a
prefeita e a vice representantes de órgãos federais,
estaduais, municipais,
ONG’s, a presidenta da Câmara Municipal, Kelly Magalhães, e o procurador geral do
Município, Jaires Porto, para
discutir a elaboração do projeto “Caminho das Cachoeiras”. A comissão definiu, com
ponto de partida, ações emergenciais na Cachoeira do

Acaba Vida. O acesso ao local será interditado nos próximos dias. A prefeitura mobilizará o pessoal de apoio, a
guarda municipal e contará
com a participação polícia
militar e da comunidade para
impedir o acesso aleatório de
carros, motos e veículos pesados. Durante a interdição,
será feita a adequação da sinalização da área com placas
e lixeiras serão colocadas.

Segurança é prioridade
A prefeitura isolará a margem direita da queda d`água
com uma tela que ficará próxima ao mirante. Mas, para
isso, engenheiros da Secretaria de Infraestrutura, com o
apoio de profissionais de órgãos ambientais, farão uma
análise da estrutura de concreto. Com o laudo, a prefeitura então tomará as me-

DIÁRIO OFICIAL
Estado da Bahia - Município de Barreiras

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

didas necessárias para a reforma ou reconstrução o mirante e para a instalação do
alambrado. “A criação dessa comissão é de fundamental importância para o meio
ambiente. Não mediremos
esforços para desenvolver
esse projeto”, disse motivado o técnico ambiental Valmir Dâmaso.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
Regina Figueiredo
Vice-prefeita
Jessé Olympio - FENAJ 1538
Assessor de Comunicação Social

Ações para
o Carnaval
No período do Carnaval de Barreiras, turistas
buscam desfrutar as belezas naturais que o município oferece. Em fevereiro, quem visitar a cachoeira já vai encontrar
um espaço com estacionamento organizado, área
especifica para os quiosques e comércio. “ Vamos,
de imediato, discutir o
projeto com a comunidade e buscar a rápida aprovação no Legislativo. Não
há mais tempo a perder.
É um projeto de interesse
coletivo, vai beneficiar a
natureza, as comunidades
próximas e a economia
local, garantindo sustentabilidade”, avaliou a presidente da Câmara Municipal, Kelly Magalhães.

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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GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA GAB. Nº 114, de 20 de Janeiro de 2009.
Nomeia o Chefe de Setor de Programas
Especiais
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 oArt.
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
Chefe de Setor de Programas Especiais, a servidora Nora Olindina
Auxiliadora Pedrosa Silva Bueno, lotada na Secretaria de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer.
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
Aos vinte dias 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 Chefe de Setor de Programas
Especiais símbolo NH6, a Sr.ª Nora Olindina Auxiliadora Pedrosa
Silva Bueno, CPF 092667715-20, RG 0153482290 SSP/BA, filha de
Fernando de Souza e Silva e Ilza Pedrosa e Silva, 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, 20 de Janeiro de 2009.
Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
Nora Olindina Auxiliadora Pedrosa Silva Bueno
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 116, de 21 de Janeiro de 2009.

Chefe de Setor de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, a servidora Simone Leal Souza Coité, lotada na Secretaria de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer.
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 vinte um dias 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 Chefe de Setor de Desenvolvimento do Ensino Fundamental símbolo NH6, a Sr.ª Simone Leal Souza Coité, CPF 908743905-91, RG 08376178-04 SSP/BA, filha de José
Osvaldo Brito Coité e Ivonete Santos de Souza, 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, 21 de Janeiro de 2009.
Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal
Simone Leal Souza Coité
Empossada
PORTARIA GAB. Nº 117, de 21 de Janeiro de 2009.
Exonera a pedido Chefe do Setor de Análise e
Licenciamento
A Prefeita 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 do Cargo em Comissão NH6, Chefe do
Setor de Análise e Licenciamento, o Sr. Alcione Rodrigues de Macedo,
lotado na Secretaria de Administração e Finanças.

Nomeia o Chefe de Setor de Desenvolvimento
do Ensino Fundamental

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.

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 oArt.
47 da Lei Municipal 0572/2002, alterada em seu anexo I, pela Lei 585/
2003 e conforme a Lei 675/2005, resolve:

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e
destitui eventual nomeação anterior.

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão NH6, de

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal
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Educação de qualidade para todos
é compromisso do novo governo
Comissão vistoria escolas do município e encontra uma realidade que compromete o desempenho do professor e o aprendizado do aluno
FOTOS RONALDO CARVALHO

“Se a educação sozinha
não transforma a sociedade,
sem ela, tampouco, a sociedade muda”. Esse pensamento do sociólogo e educador
Paulo Freire é a síntese mais
precisa do papel da educação
nas relações humanas sociais. É por ele que as administrações públicas devem se
pautar. Barreiras, entretanto,
esteve na contramão desse
processo de construção da cidadania. O estado de abandono em que escolas do município foram deixadas vem
causando prejuízos e impressiona até quem trabalha na
área há anos.
“Fizeram uma compra irresponsável de carteiras fabricadas com um material
muito frágil. A gestão passada comprou cerca de cinco
mil unidades, mas teremos
que recuperar grande parte,
e ainda comprar outras novas
para que os alunos possam
assistir às aulas”, comentou
a Secretária de Educação
Maria do Carmo Ferraz.
Desde o início dessa semana, a prefeita Jusmari Oliveira, a vice-prefeita Regina
Figueiredo e a Secretária de
Educação estão realizando
uma vistoria nas escolas do
município. O objetivo é conhecer todas as sedes escolares e verificar de perto os
problemas deixados, para
que, junto com a comunidade, sejam definidas as principais ações a serem tomadas.
“É impressionante o descaso
com que as escolas do município foram tratadas. São carteiras quebradas, banheiros
depredados e o mato tomando conta dos pátios”, comentou Jusmari Oliveira.
Durante a vistoria, a es-

cola Alberto Amorim, localizada na Vila Amorim, chamou a atenção pelo fato de
ter sido construída num galpão. Além de possuir os
mesmos problemas das outras unidades, há um agravante, as salas de aula são
poucas ventiladas, o que
prejudica o rendimento escolar das crianças.
Conforme a vereadora
reeleita Izabel Rosa, que
também participou da vistoria, o prédio já deveria ter
sido completamente reformado desde a gestão passada. “Nós aprovamos a verba para a reforma da escola, mas estamos vendo que
nada do que a administração
anterior nos relatou foi feito. Isso caracteriza má aplicação do dinheiro público”,
disse a vereadora.

Carteiras escolares quebradas foram encontradas no pátio da
unidade de ensino

Para a prefeita, os efeitos
são nocivos. “Isso tem prejudicado muito o aprendizado
das crianças. Vamos instalar
mais janelas e os engenheiros irão analisar outras formas de melhorar as condições
do prédio, enquanto buscamos um local estruturado”,
disse ainda a prefeita.
Ela ressaltou ainda que é

prioridade do governo investir
em uma educação de qualidade. “Herdamos prédios inadequados, com condições ruins
para os educadores e alunos.
Mas já estamos enfrentando
o problema. O nosso objetivo
é oferecer aos estudantes do
município uma educação de
ponta. A prefeitura não medirá esforços”, finalizou.

