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Trânsito será desviado
durante o Carnaval
Em parceria com a Polícia Militar, a prefeitura elaborou um
projeto para o desvio do trânsito no centro da cidade durante
o período do Carnaval. O objetivo do governo é de proporcionar maior comodidade e segurança à população. Rotas alternativas serão disponibilizadas aos motoristas.
Página 04

Combate à dengue,
um dever de todos
Prefeitura intensifica ações de combate ao mosquito
da dengue em Barreiras. Mais agentes de endemias
foram contratados, e um carro fumacê foi solicitado à
25ª Dires. Porém, é preciso que a população faça sua
parte e seja parceira do governo no combate aos focos do Aedes aegypti.
Página 02
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Prefeitura quer parceria da população
no combate ao mosquito da dengue
Em Barreiras as ações de combate
ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, serão feitas pela prefeitura de forma constante. Como parte das ações, os profissionais da Secretaria de Saúde realizarão palestras
educativas para a comunidade e estudantes do município.
“Já contratamos mais 30 agentes
de endemias e além disso, contamos
também com o apoio de outros profissionais para a realização de palestras educativas”, comentou o secretário de Saúde, Juca Galvão.
Para a prefeita Jusmari Oliveira, é fundamental também o engajamento da população no combate aos focos do mosquito. “Faremos a nossa parte, porém,
precisaremos que a comunidade também
colabore. Todos têm o dever de manter
os seus quintais limpos e cobrar dos seus
vizinhos para que façam o mesmo”.
Outro ponto destacado pelo secretário de Saúde, é que em Barreiras já fo-

O lixo jogado em terrenos baldios serve
de criatório para o mosquito da dengue

ram notificados 50 casos da doença, mas
foram confirmados somente três. “Apesar de só termos a confirmação de três
casos, vamos intensificar as ações de
combate ao mosquito. Já solicitamos a
DIRES o carro fumacê e os agentes farão um trabalho intensivo de vistoria nas
residências”, disse Galvão.

Como combater os focos da Dengue?
Pneus velhos, tijolos e equipamento de jardinagem: devem ser mantidos em lugares cobertos;
Garrafas Plásticas: fure-as antes de jogá-las fora e não as acumule no quintal;
Balde: não deixe muito tempo jogado no quintal, se acontecer, lave a parte
interior com uma escova firme;
Brinquedos de crianças: não os deixe no quintal. Ao final do dia guarde-os;
Garrafas de Vidro: devem ser guardadas com a boca para baixo;
Bebedouros de animais: lave-os com escova ou bucha. Esvazie-os à noite
sempre que possível;
Plantas Aquáticas: devem ser colocadas na terra;
Jarras de Flores: lave-as para eliminar os ovos do mosquito que ficam
grudados nas paredes.

MEC quer reduzir analfabetismo na região

EXPEDIENTE

FOTOS RONALDO CARVALHO
Na semana passada os coordenadores do Programa de Educação de Jovens e Adultos – EJA,
participaram de uma oficina no
Colégio Padre Vieira, ministrada
pelo consultor do MEC/Unesco,
Pedro Valmi.
O objetivo do encontro foi discutir o planejamento estratégico
O encontro foi realizado no Colégio Padre
para melhorar o índice de desenVieira
volvimento humano dos municípios da região, por meio da diminuição do analfabetismo. “Barreiras tem se
destacado desde o ano passado com a implantação de programas especiais que
ajudaram a alavancar o Índice de Desenvolvimento Humano do município. Hoje
o índice de analfabetismo de Barreiras está abaixo de 20%”, comentou Valmi.
Os profissionais que participaram da oficina encaminharão um documento
para a Unesco que servirá de base pra a elaboração de novas políticas de
ensino para o EJA.
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Semana Pedagógica 2009

Educadores discutem ações
para o ano letivo
Com o tema ‘É tempo de Aprender. Educação,
Responsabilidade de Todos Nós’, será realizada de
16 a 20 de fevereiro, a Semana Pedagógica 2009.
Todos os educadores do município estarão discutindo e refletindo com renomados profissionais da
área, as ações educativas para este ano.
Nos dias 16 e 17, o evento será realizado na
casa de shows Magnun, nos dias 18, 19 e 20, o
planejamento vai ser feito nas escolas municipais,
sob a orientação dos coordenadores e gestores escolares.
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GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA GAB. Nº 139, de 06 de Fevereiro de 2009.

DECRETO Nº 007, de 12 de Fevereiro de 2009.

Exonera, a pedido, Sub Coordenador de
Dívida Ativa

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 NH5, Sub
Coordenador de Dívida Ativa, o Sr. Francisco Torres
Marques, lotado na Secretaria de Administração e Finanças.
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 na data de sua publicação
e destitui eventual nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal
PORTARIA GAB. Nº 140, de 08 de Fevereiro de 2009

Nomeia Comissão Especial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde

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, resolve:
Art. 1º Cria a Comissão Especial de Licitação do Fundo
Municipal de Saúde, para investidura por um ano.
Art. 2º A Comissão Especial de Licitação do Fundo Municipal de Saúde, criada pelo artigo anterior será composta pelos
servidores adiante enumerados e presidida pelo primeiro:
· Mey Peres Montano;
· Egle Moreno Araújo Batista;
· Lúcio Carlos de Souza Ferreira;
· Rosimeri Grigolho Goelzer;
· Célio Seikiti Akama.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

“Dispõe sobre a Cessão de Servidora
a Prefeitura Municipal de Ulbaí, sem
ônus para o Município de Barreiras”.

A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições legais, respaldado no art. 102, da Lei Municipal 617, de
26 de dezembro de 2003.
DECRETA:
Art. 1º - Fica cedida a Prefeitura Municipal de Ulbaí, a
servidora Marília Silva Machado, matrícula 10.489, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, concursada como Psicóloga e admitida em 12.08.2008.
Parágrafo Único- Enquanto durar a cessão, a remuneração, bem como os encargos sociais da Servidora ficará a cargo
da Cessionária, a Prefeitura Municipal de Ulbaí.
Art. 2º - Cessada a investidura no cargo a ser exercido
na Prefeitura Cessionária, a Servidora deverá se apresentar no primeiro dia útil imediato à sua exoneração ou dispensa, independentemente de qualquer outra formalidade,
podendo referido prazo ser prorrogado, desde que não
ultrapasse 10 (dez) dias úteis, a contar da sua exoneração
ou dispensa.
Art. 3º - A partir da publicação deste decreto, a servidora
será excluída da Folha de Pagamento dos Servidores do
Município de Barreiras, até enquanto durar esta cessão e só
será incluída novamente em folha quando da sua reapresentação, depois de cumpridas as formalidades e observando-se
os prazos previstos no artigo 2°.
Art. 4º - Este Decreto deverá ser publicado no Diário
Oficial do Município e no quadro de avisos da Prefeitura
Municipal de Barreiras e da Secretaria de Saúde.
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor nesta data e revoga
as disposições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal
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Trânsito diferente
Para proporcionar maior
conforto e segurança a toda
população durante o período
do carnaval, a prefeitura fará
a interrupção de algumas ruas
do centro da cidade, oferecendo rotas alternativas de
desvio aos motoristas.
“Fizemos um estudo em
parceria com a Polícia Militar para delimitar quais as
ruas e desvios que deveriam
ser feitos durante a festa. Tivemos o cuidado de oferecer a melhor opção a população”, comentou a prefeita
Jusmari Oliveira.
As avenidas Clériston
Andrade e ACM, por exemplo, ficarão fechadas, com
acesso durante o dia apenas
para carros de apoio. O desvio do tráfego destas duas
avenidas será remanejado
para as ruas adjacentes José
Bonifácio, Marechal Deodoro e Coronel Magno, que já
passaram por recuperação
para a circulação de carros
e ônibus.
“Estamos percebendo
que esse ano o tráfego da
cidade estará mais organizado, acreditamos que a
prefeitura dará melhores
opções de desvios para nós
que precisamos trafegar diariamente pelo centro”, comentou o agricultor João
Lucci.
Principais mudanças –
O trânsito da BR 242 será
desviado no sentido Salvador-Brasília, próximo ao an-

tigo Posto Cepil, para a rua
Paulinho Coité, seguindo
para a Avenida José Bonifácio. No sentido contrário,
Brasília-Salvador, o tráfego
será desviado na Avenida
Benedita Silveira, no cruzamento da rua Cel. Magno,
até o cruzamento com a Avenida José Bonifácio.

Estacionamento durante o Carnaval
· Não será permitido o estacionamento de carros no
início da rua José Bonifácio até o colégio Antônio Geraldo.
A partir do colégio, toda a rua terá o estacionamento liberado na lateral direita, sentido a Salvador.
· Na saída da rua Marechal Deodoro, sentido Brasília,
todo o quarteirão terá estacionamento proibido
FOTO RONALDO CARVALHO

Os motoristas precisão estar atentos durante o Carnaval de Barreiras. O tráfego será desviado na
avenida Benedita Silveira, esquina com Coronel Magno

