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Saúde na folia
As secretarias municipais estão trabalhando de forma integrada, com o objetivo de garantir aos foliões um
Carnaval de qualidade e de momentos marcantes e inesquecíveis. Toda a estrutura da festa será profissional.
A Secretaria de Saúde, por exemplo, vai montar estandes nos circuitos da folia e no Balneário dos Três
Bocas., disponibilizando, também, quatro unidades móveis, devidamente equipadas.
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Montagem da estrutura
em ritmo acelerado
Profissionais da prefeitura e empresas contratadas estão trabalhando dia e noite. Comodidade, segurança e diversão para os foliões na avenida
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90% das barracas já
foram comercializadas
FOTO LEILA RIBEIRO

s preparativos para o Carnaval de Barreiras 2009 estão de vento em popa. A
estrutura deste ano será mais moderna
e funcional, tendo como objetivo proporcionar conforto aos foliões e comerciantes.
O Circuito da Avenida contará com 264 pontos
venda de bebidas e comidas, 44 camarotes, com
capacidade para 20 pessoas cada um, além de uma
arquibancada, dividida em dois setores, com capacidade total para abrigar até 6 mil pessoas.
De acordo com a comissão organizadora do
Carnaval, 90% das barracas já foram vendidas.
"As atrações deste Carnaval motivaram muito os
comerciantes a adquirirem, com antecedência, as
suas barracas. Todos nós acreditamos que este será
um dos melhores carnavais de Barreiras. Por isso,
as vendas dos pontos foram tão expressivas", avalia Gabriel Barbosa, membro da organização.
Outra novidade no Carnaval é a instalação de
dois Shoppings do Empreendedor, que vão organizar o comércio informal. Nos espaços, serão oferecidas opções que vão desde de lanches rápidos
até artesanato e adereços para compor o visual de
quem passar pela avenida.
"Vamos realizar uma excelente festa. Além de
boas atrações, o Carnaval contará com uma melhor estrutura. Os shoppings terão o objetivo de
remanejar os ambulantes em pontos fixos e seguro e sem qualquer custo para eles", disse a prefeita Jusmari Oliveira.

Confira as atrações
da prefeitura

EXPEDIENTE

Terça 20/02 – Babado Novo
Sábado 21/02 – Batida Baiana
Domingo 22/02 – Araketu
Segunda 23/02 – Gilmelândia
Terça 24/02 – Negra Cor
Quarta 25/02 – Cris Duran (gospel)
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GABINETE DA PREFEITA

Termo de Transmissão de cargo

Aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e nove, às dezenove horas, na sede da Prefeitura Municipal de Barreiras, Estado da
Bahia, situada na Avenida Clériston Andrade, setecentos e vinte e
nove, centro, a Senhora Prefeita Municipal Jusmari Terezinha de
Souza Oliveira, devidamente investida no cargo, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e
consoante as determinações do artigo cinqüenta e sete, parágrafo
segundo, da Constituição do Estado da Bahia, em razão da viagem a Brasília, para tratar de interesse exclusivo deste município,
na presença da Presidente da Câmara Municipal, Senhora Kelly
Adriana Magalhães, do Procurador Geral, Dr. Jaires Rodrigues
Porto e dos demais presentes, transmitiu o cargo de Prefeita pelo
período de três dias (de nove a doze de fevereiro de dois mil e
nove) à Vice–prefeita, Senhora Regina Rocha Figueiredo Nogueira, que nos termos da Lei Orgânica Municipal, prometeu manter,
defender e cumprir a Constituição da República e a do Estado,
observando as leis, em especial à Lei Orgânica do nosso município, promovendo o bem coletivo e exercendo o mandato que lhe
é conferido com patriotismo, honestidade e espírito público. Nada
mais havendo, dando por encerrado o presente termo, que depois
de lido e achado conforme, foi por todos assinado.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal
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Saúde na Avenida

Pronto atendimento aos foliões
FOTOS RONALDO CARVALHO

D

e 20 a 24 de fevereiro,
vai ser realizado o Carnaval de Barreiras, considerado a maior festa popular do
interior da Bahia. A expectativa da prefeitura é que cerca de 60 mil pessoas, vindas
da região e de grandes centros como Brasília/DF, Palmas/TO e Goiânia/GO, visitem diariamente os Circuitos
do Carnaval.
Para garantir o bem estar de todos os foliões, a
prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, montará

uma estrutura especial durante os dias da folia. “Teremos quatro unidades móveis de Saúde na festa.
Duas ficarão na Avenida,
uma nos Três Bocas e outra no Centro Histórico. As
unidades terão médico, enfermeira e técnicas em enfermagem”, disse o secretário de Saúde, Juca Galvão.
Ainda de acordo com o
Juca, será montado um estande em que haverá a
prestação de serviços aos
foliões, como aferição da
pressão arterial, distribuição de preservativos e de
folhetos educativos para o
combate à dengue.
“Vamos proporcionar aos
visitantes um atendimento com
a máxima atenção. A Secretaria de Saúde disponibilizará

O secretário de Saúde, Juca Galvão mobilizará equipes para atendimento em todos os circuitos da folia

todo o aparato necessário para
assegurar a qualidade dos serviços”, disse Galvão.
Prevenir, o melhor remédio - Para que o folião
possa curtir a festa com se-

gurança e sem prejuízos futuros, a Secretaria de Saúde
já adquiriu um lote de 50 mil
camisinhas que serão distribuidas gratuitamente durante o Carnaval.

Quatro unidades móveis de Saúde darão apoio às equipes médicas presentes no Carnaval de Barreiras 2009

