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Semana Pedagógica 2009

Professores receberão bolsas
fabricadas por costureiras da cidade

Com o objetivo de gerar mais emprego e renda para a população, mais de 20 costureiras cadastradas pela prefeitura se revezam na fabricação de bolsas em tecido que serão entregues
aos professores durante a Semana Pedagógica 2009. Nesta
primeira ação, serão fabricadas 1.100 bolsas que irão compor

os kits oferecidos aos participantes da Semana Pedagógica,
que será realizada de 16 a 20 de fevereiro.
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Barreiras contra a dengue
Apesar deste ano serem confirmados apenas três
casos de dengue em Barreiras, as ações de combate ao mosquito serão intensificadas pela prefeitura.
Mais 30 agentes de endemias foram contratados de
forma emergencial, porém é imprescindível o envolvimento da população nessa causa. Toda a comunidade deve estar atenta no combate aos focos do
mosquito.
Página 02
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Combate a dengue será intensificado em Barreiras

A
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prefeitura está intensificando as ações
de combate a dengue na cidade. Mais
30 agentes de endemias foram contratados de forma emergencial. “No ano passado
foram confirmados 190 casos, um índice considerado alto. Neste ano, já há a suspeita de 50
casos, porém, apenas três estão confirmados.
Mesmo assim, vamos agir com rigor, praticamente
dobramos o número de agentes de endemias que
eram apenas 50”, disse o secretário municipal de
Saúde, Juca Galvão.
Ainda de acordo com o secretário, na semana que vem será lançada uma campanha publicitária de combate aos focos do mosquito de dengue. Serão colocados no município faixas, outdoors, cartazes e anúncios nas rádios locais para
conscientizar a população. “Vamos vistoriar a maior parte das casas de Barreiras, e já solicitamos
junto a DIRES o carro fumacê. Com o período
das chuvas, ocorre um aumento natural dos focos do mosquito. Portanto, é imprescindível o envolvimento da população. Todos devem estar
atentos no combate aos focos do mosquito”, salientou Galvão.
Bairros com maior infestação – Conforme dados
da Vigilância Epidemiológica do município, dentre os
50 casos sob suspeita, 17 deles foram notificados na
Vila Rica. Já no bairro São Sebastião, oito pessoas
podem estar infectadas.
Ao encontrar um possível foco de dengue, entre
em contato com a Secretaria de Saúde por meio
dos telefones 0800-284-5088 ou 3613-9544.

Garrafas e lixo jogados em terrenos baldios, são alguns dos principais focos de dengue
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GABINETE DA PREFEITA

REPUBLICAÇÃO
PORTARIA GAB. Nº 137, de 03 de Fevereiro de 2009.
DECRETO Nº 005, de 27 de Janeiro de 2009.

Nomeia o Chefe de Setor de Serviços e
Apoio ao Cidadão
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 Chefe de Setor de Serviços e Promoção Social, o servidor
Matheus de Oliveira Schettini Knupp , lotado na Secretaria do
Trabalho e Promoção Social.
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 três dias do mês de Fevereiro 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 Serviços e Promoção Social símbolo NH6, o Sr. Matheus
de Oliveira Schettini Knupp, CPF 033743695-96, RG 1140960741 SSP/BA, filho de Ricardo Schettini Knupp e Irailde de Oliveira
Knupp, 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 declarado EMPOSSADO pela Exma. Sra. Prefeita Municipal. O empossado 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, pelo empossado e por duas testemunhas.
Barreiras/BA, 03 de Fevereiro de 2009.
Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal
Matheus de Oliveira Schettini Knupp
Empossado

“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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Prefeitura incentiva mão-de-obra de costureiras
Proposta faz parte do programa de geração de emprego e renda da atual gestão

M
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ais de 20 costureiras cadastradas
pela prefeitura se
revezam na fabricação de
bolsas em tecido que serão
entregues aos professores
durante a Semana Pedagógica 2009. A proposta faz parte de um programa de geração de emprego e renda que
será implantado em Barreiras
pela atual administração.
Nesta primeira ação, serão
fabricadas 1.100 bolsas que
irão compor os kits oferecidos aos participantes da Semana Pedagógica. O evento
terá início dia 16 deste mês.
Na manhã de segunda, 02,
a prefeita Jusmari Oliveira e a
vice-prefeita Regina Figueire-

do estiveram na oficina, localizada no Parque de Exposições,
para conhecer o trabalho e estudar a melhor forma de estruturar um programa de incentivo a produção local. “Queremos chamar o empresariado
de Barreiras para participar da
proposta, que prevê a melhoria de vida de pessoas que podem se tornar profissionais autônomos”, disse a prefeita.
Para produzir as bolsas, as
costureiras recebem o material e têm a opção de confeccionar as peças em suas casas. O retorno financeiro é
oferecido a partir no volume
de peças fabricadas. A cada
bolsa pronta, é repassado R$
1 para a costureira.

A cada bolsa pronta, é repassado R$ 1 para a costureira

“Se a pessoa for boa mesmo na costura, ela chega a fazer 70 peças por dia”, revela a
costureira Maria das Graças,
que tem larga experiência profissional. “Já trabalhei em confecções de São Paulo e Fortaleza e digo uma coisa, essa for-

ma de trabalho dá pra ganhar
dinheiro. Eu mesma já ganhei
muito, cheguei a faturar R$ 1
mil por mês, com participação
sobre a produção”, revela, estimulando as colegas a se empenharem durante a fabricação
das bolsas.

EXPEDIENTE

Para produzir as bolsas, as
costureiras recebem o
material e têm a opção de
confeccionar as peças em
suas casas
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