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Empresários chineses acreditam
no potencial de Barreiras
FOTOS RONALDO CARVALHO

Para o novo governo, o desenvolvimento de Barreiras passa
por políticas públicas de inclusão social e pela geração de
emprego e renda, a partir da instalação de indústrias no município. A reunião com investidores chineses abre novas pers-

Acaba Vida
interditada
A Prefeitura Municipal de Barreiras
informa que o acesso à Cachoeira
do Acaba Vida foi interditado para a
realização de obras de infraestrutura, que vão garantir a preservação
ambiental, maior segurança e comodidade para moradores e visitantes. Ciente da colaboração de todos, o governo agradece a compreensão e pede desculpa por qualquer
transtorno causado. O acesso à Cachoeira do Acaba Vida será reaberto ao público no período do Carnaval de Barreiras.

pectivas para o incremento da produção, beneficiamento e
exportação de grãos. É o progresso chegando a Barreiras.
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Idosos são exemplo de força de vontade

A prefeitura de Barreiras duplicou o número de participantes do Programa Idade Viva. Acompanhados por uma equipe multidisciplinar, os idosos participam de atividades que aumentam a autoestima e melhoram a
qualidade vida.
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Governo dobra número de participantes
do Programa Idade Viva
C

om a proposta de am
pliar os programas de
Saúde do município, a atual
gestão oferece aos idosos de
Barreiras, por meio do Programa Idade Viva, atendimento médico especializado,
palestras educativas, cursos
de alfabetização e atividade
física, com o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar.
“Este ano, conseguimos
dobrar o número de idosos
participantes do programa.
Agora temos 600 pessoas que
diariamente estão envolvidas
nas atividades no Centro de
Saúde Leonídia Ayres e no
Ginásio de Esportes”, comentou a coordenadora do
programa, Alba Valéria Rodrigues.
De segunda a sexta, em
média, um grupo de 80 idosos participa de encontros
com a equipe do Idade Viva,
que é formada por médico geriatra, psicóloga, psicopedagoga, nutricionista, professor
de educação física, enfermeira e técnico de enfermagem.
“Conheci o programa através
de uma amiga. Há três anos
participo. Aqui nos sentimos

Cheia de saúde, a
turma do Idade
Viva é um
exemplo de força
de vontade e
amor a vida

FOTOS RONALDO CARVALHO

Como participar
do Programa
Idade Viva?
No Ginásio de Esportes Baltazarino Araújo Andrade, os idosos participam de atividades físicas com acompanhamento de profissionais

mais vivos. Antes eu não praticava atividade física. Vale a
pena vir para o Idade Viva,
eu inclusive estou convidando mais amigas”, comentou
Nailde Souza, com 84 anos de
pura lucidez.

De acordo com a coordenadora do Programa Idade
Viva, Alba Rodrigues, está
sendo discutida a viabilidade
de um projeto para a construção do Centro de Convivência do Idoso.

1º Grito de Carnaval – No dia 20 de fevereiro, será realizado no clube ABCD o 1º Grito de Carnaval do Projeto Idade
Viva. A festa começará a partir das 16 horas. Participe!

As pessoas interessadas em participar do
Programa Idade Viva
devem ter no mínimo 60
anos. Para serem inscritas, basta apenas procurar o posto de Saúde
mais próximo de sua residência. Durante todos
os dias, um ônibus da
prefeitura realiza o
transporte dos inscritos
até o Centro de Saúde
Leonídea Ayres, garantindo também o retorno.
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GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE REINTEGRAÇÃO
Por força de determinação Judicial, contida no Processo de Execução Provisório nº 2345533-1/2008. Intima o autor Francisco Alan Teixeira
a comparecer na Secretaria de Administração e Finanças no prazo de 30 dias a partir de 29 de janeiro de 2009, para reintegração.
Barreiras, 29 de janeiro de 2009
Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

REPUBLICAÇÃO
DECRETO Nº 005, de 27 de Janeiro de 2009.
“Institui o Calendário Oficial de Feriados Municipais com os pontos facultativos para o ano de 2009.”
A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições que lhe conferem os Arts. 70 e 71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA,
DECRETA:
Art. 1º - Define Calendário Oficial de Feriados Municipais e institui os pontos facultativos para o ano de 2009 que passa a vigorar na forma
do anexo I, do presente Decreto.
§ 1º Os Postos de Saúde e demais serviços considerados essenciais para a população funcionam normalmente nos dias instituídos como
pontos facultativos.
§ 2º A Secretaria Municipal de Educação alcança os serviços considerados essenciais para a população e deverá seguir o calendário letivo
estabelecido previamente, para que não haja prejuízo aos estudantes.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal
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A reunião aconteceu no gabinete da prefeita, contando com a participação de empresários chineses e de fomentadores do desenvolvimento da região

Prefeitura incentiva implantação
de novas indústrias no município

EXPEDIENTE

O governo municipal está
trabalhando intensivamente
para firmar parcerias, visando estruturar um parque industrial no município. A prefeita Jusmari Oliveira e a
vice-prefeita Regina Figueiredo convidaram representantes de uma multinacional
chinesa para conhecer as potencialidades locais para produção e beneficiamento de
soja. “Barreiras é a cidade líder da região. Aqui os investidores irão detectar grandes
oportunidades para negócios.
A prefeitura não medirá esforços para atrair empreendimentos, que gerem mais
emprego e renda para a população”, comentou a prefeita
Jusmari Oliveira.
A prefeita disse ainda que
será dado todo o suporte para
que a empresa chinesa se instale em Barreiras. “Vamos
buscar o apoio do governo

estadual e do presidente Lula
para que seja assinado um
protocolo de intenções, o que
vai assegurar a cooperação
das três esferas de governo”,
salientou Jusmari.
Durante o encontro, foram apresentados à comitiva
dados sobre a produção rural
na região Oeste, incentivos
fiscais, áreas disponíveis para
cultivo, e as ações que serão
postas em prática pela prefeitura para a reestruturação
do distrito industrial. “Contamos com a cooperação do governo municipal para que possamos conhecer bem as
áreas com potencial adequado para a instalação da nossa indústria de beneficiamento de grãos. Com isso, queremos colaborar com o crescimento sócioeconômico da
cidade”, comentou o executivo chinês Boyer Tan.
Participou também da

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

reunião o vice-presidente da
Associação Geral Brasil-China do Comércio Indústria e
Cultura, Li Yu Bai. "Nós consideramos imprescindível
esse apoio demonstrado pela
prefeita Jusmari Oliveira.
Grande parte da soja do Brasil é exportada para a China. O nosso objetivo é intensificar ainda mais esse comér-

cio. Sabemos que a região é
um grande pólo agrícola".
Conforme dados da Associação de Irrigantes da Bahia
– Aiba, no ano passado foi
cultivada uma área de mais
de um milhão e setecentos
mil hectares, com uma produção superior a quatro milhões de toneladas de grãos
na região Oeste da Bahia.

O Vale o Cerrado
Duas áreas de características fundiárias distintas compõem a região Oeste da Bahia. São elas o “vale” e o “cerrado”. A região do vale margeia o rio Grande e tem topografia variada, com depressões e saliências. Lá, predomina a agricultura de subsistência e familiar. As atividades
mais tradicionais são mandioca, milho, arroz, feijão e pecuária. Já no cerrado, área plana e, portanto, favorável à
mecanização, desenvolveu-se o principal pólo agrícola do
Nordeste. O perfil produtivo do cerrado é de agricultura
empresarial intensiva. Destacam-se entre os agronegócios
soja, algodão, milho e café.

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

Fonte: www.aiba.org.br

Nádia Borges - DRT 2923 - PR
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Carina Cruz - DRT 3078 - DF
Jornalista
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