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Volta às aulas

Prefeitura anuncia novas escolas
em Santa Luzia e Santo Antonio
FOTO RONALDO CARVALHO

O ano letivo na rede municipal de ensino começou ontem, dia
02. Na abertura oficial do calendário escolar – evento realizado no Colégio Eurides Sant’Ana –, a prefeita Jusmari Oliveira anunciou a construção de duas novas escolas, sendo
uma em Santa Luzia e outra no Loteamento Santo Antonio, e

Cachoeiras
da região.
Vivencie e
preserve!
A prefeitura continua trabalhando nas áreas das
cachoeiras do Acaba
Vida e do Redondo.
Além de infraestrutura, o
projeto Caminhos das
Cachoeiras vai gerar emprego e renda à população ribeirinha.
Página 02

assinou a ordem de serviço para a reforma de todos os prédios escolares do município. Também está assegurado o sistema único de transporte escolar, que beneficiará os alunos
das redes municipal e estadual de ensino.
Página 04

Projeto para unificação das Câmaras
Municipais do Oeste da Bahia é discutido
Vereadores de toda região participaram de um
encontro na Câmara Municipal de Barreiras para
discutir o projeto de unificação de todas as câmaras
do Oeste baiano. “Essa
proposta tem como objetivo unir forças dos legisladores em prol do desenvolvimento regional. Com
a unificação, vamos ter
mais força, a exemplo da
União dos Municípios do
Oeste – Umob”, comentou
a presidente da Câmara de

Barreiras, Kelly Magalhães.
No encontro, realizado
ontem, 02, também foram
discutidas questões referentes à criação da Universidade Federal do Oeste da Bahia,
elaboração e implementação
do plano de educação profissional; além dos consórcios
de saúde e questões de segurança pública.
“Na minha época de estudante, eu tive que deslocar
1.700 quilômetros para estudar Direito no Rio de Janeiro.
Hoje, os nossos filhos pode-

rão estudar aqui mesmo,
sem precisar passar pelo
que passei. A vinda da Universidade Federal só tem
a contribuir para que milhares de jovens tenham
acesso a um curso superior”, disse a vereadora de
Muquém do São Francisco, Gilmária Rios. O próximo encontro será no dia
12 de março, aqui mesmo
em Barreiras, para tratar da
elaboração e adequação do
estatuto que regerá a unificação.

Barreiras - Bahia - edição 877, terça-feira, 03 de março de 2009

2

ANO 4

Dádivas da natureza
Prefeitura continua programa de preservação das cachoeiras do Acaba Vida e Redondo

A

FOTOS ARQUIVO/ASCOM

s cachoeiras do
Acaba Vida e do
Redondo são consideradas verdadeiros santuários ecológicos. Mas o
processo acelerado de degradação desses cartõespostais fez com que o atual
governo municipal desse
início a uma série de intervenções para garantir a preservação e sustentabilidade
desses nichos de rara beleza. E os resultados estão
sendo positivos e podem ser
comprovados por toda a população.
Durante o mês de fevereiro, por exemplo, a prefeitura realizou serviços de infraestrutura no acesso às
cachoeiras. Foram colocadas placas de sinalização e
lixeiras, área de estacionamento, além da recuperação da ponta do Acaba
Vida. “Retiramos a escada
e todos os quiosques que
estavam dentro do rio. Os
técnicos irão traçar uma
nova trilha para que os visitantes possam apreciar a
natureza, em completa integração, sem destruir a
nascente do rio”, comentou
Larissa Nunes, técnica em
Turismo, da Secretaria de
Meio Ambiente.
Os serviços continuam.
O programa de ecoturismo
Caminho das Cachoeiras
tem o objetivo de fomentar
também a geração de em-

A Cachoeira do Redondo é um dos mais belos pontos turísticos de Barreiras

prego e renda para a população que vive naquelas áreas. Vinte agentes de ecoturismo, moradores ribeirinhos, treinados e capacitados por técnicos da Secretaria de Meio Ambiente e
Turismo, foram contratados
para orientar os visitantes
sobre a correta utilização
dos recursos naturais.
Para obter mais informações sobre as cachoeiras do Acaba Vida e Redondo, as pessoas interessadas podem entrar em
contato com a Secretaria
de Meio Ambiente por
meio do telefone 36139761. Mas gostoso mesmo
é a visitação.

EXPEDIENTE

Larissa Nunes, técnica em Turismo, da Secretaria de Meio Ambiente
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GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA GAB. Nº 153 , de 27 de Fevereiro de 2009.
“Dispõe sobre a substituição de Membros
do Conselho Municipal do FUNDEB e dá
outras providências”
A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere a Lei Orgânica do Município;
Resolve:
Art. 1º - Substituir membros nomeados pela portaria 530 de
19 de Setembro de 2008 Titulares e Suplentes do Conselho Municipal do FUNDEB, passando a vigorar a composição a seguir:
02 - REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
TITULAR: Patrícia Lopes Mendes Cavalheiro
TITULAR: Emicrar Carla Macedo da Silva
SUPLENTE: Maria Rosilene Rodrigues Sertão Ruschel
SUPLENTE:Simone Leal Souza Coité
01 - REPRESENTANTE DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
TITULAR: Neriane Wanderley Gomes
SUPLENTE: Josélia da Cruz Lopes
01 - REPRESENTANTE DOS DIRETORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
TITULAR: Aurília de Oliveira Santana
SUPLENTE: Valéria da Silva Libório
01 - REPRESENTANTE DOS SERVIDORES TÉCNICOADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS BÁSICAS PÚBLICAS
TITULAR: Gircélia Basílio Pereira
SUPLENTE: João de Deus Neponuceno
02 - REPRESENTANTES DOS PAIS DOS ALUNOS DAS
ESCOLAS BÁSICAS PÚBLICAS
TITULAR: Aroldo Lopes Primeiro
TITULAR: Helia Costa da Cruz
SUPLENTE: Claudison Ramos do Amor Divino
SUPLENTE: Neusa Maria Rodrigues Souza
02 - REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
TITULAR: Maria Neusa Santos de Jesus
TITULAR: Janaiara de Oliveira Ribeiro
SUPLENTE: Maciel Oliveira Silva
SUPLENTE: Ermice de Oliveira Ribeiro
01 - REPRESENTANTE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR
TITULAR: Rute Nascimento Barbosa
SUPLENTE: Naiana de Souza Prado
01 - REPRESENTANTE MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TITULAR: Zélia da Silva Barbosa
SUPLENTE: Maria Verônica Porto
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 Câmara Municipal.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, e substitui
eventual nomeação anterior e revoga as disposições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

PORTARIA GAB. Nº 154, de 27 de Fevereiro de 2009.
“Dispõe sobre a substituição de Membros do Conselho Municipal de Educação e dá outras providências”
A Prefeita Municipal de Barreiras/BA, no uso das atribuições
que lhe confere a Lei Orgânica do Município;
Resolve:
Art. 1º - Substituir membros nomeados pela portaria nº 178 de
22 de Março de 2007, Titulares e Suplentes do Conselho Municipal de Educação, passando a vigorar a composição a seguir:
01 - REPRESENTANTE DO ENSINO SUPERIOR
TITULAR: Benevenuta Fátima de Lima Guedes
SUPLENTE: Ana Maria Porto Nascimento
01 - REPRESENTANTE DOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
TITULAR: Cleide Maria Santos da Cruz -9126-4710
SUPLENTE: Maria Rosângela Machado Itacarambi Moraes
01 - REPRESENTANTE DA DIOCESE DE BARREIRAS
TITULAR: Marta Maria Silva de Faria Wanderley
SUPLENTE:Eninéia Maria de Almeida
01 - REPRESENTANTE DOS TÉCNICOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
TITULAR: Nádia Maria Aires de Alencar Aquino
SUPLENTE: Carla Cassiana Lima de Almeida
01 - REPRESENTANTE DOS PAIS DE ALUNOS DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS
TITULAR: Sinvaldo Pereira da Silva
SUPLENTE: Carivaldo Sampaio da Silva
01 - REPRESENTANTE DOS PROFESSORES
TITULAR: Zélia da Silva Barbosa
SUPLENTE: Maria Verônica Porto
01 - REPRESENTANTE DO SETOR CULTURAL
TITULAR: João Bosco Pavão
SUPLENTE: Nilza da Silva Martins de Lima
01 - REPRESENTANTE DAS ESCOLAS PARTICULARES
TITULAR: Joésia Gusmão Barreto Maçãira
SUPLENTE: Francisca Brito Diano
01 - REPRESENTANTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES
TITULAR: Margarete Maria Liberali
SUPLENTE: Izabel Cristina dos Santos Silva
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 Câmara Municipal.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, e substitui
eventual nomeação anterior e revoga as disposições em contrário.
Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal
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O objetivo do município é oferecer aos alunos uma educação de qualidade. Nas zonas urbana e rural serão feitas melhorias nas unidades
escolares

Começaram ontem as aulas
na rede municipal de ensino

P

ais e alunos estão
comemorando o
anúncio de construção de duas escolas municipais nos bairros de Santa Luzia e Santo Antonio.
"Estou muito contente com
essa notícia. Tenho dois filhos que são obrigados a
estudar na Vila Brasil, porque a capacidade da escola
do bairro não comporta todas as crianças", disse a
moradora do Bairro Santa
Luzia, Silvana Souza.
A autorização para a
abertura do processo licitatório para a construção das
unidades escolares foi feita

prefeita Jusmari Oliveira na
manhã de ontem, 02, no
Colégio Eurides Santana,
durante evento que abriu o
ano letivo 2009. Essas medidas fazem parte do Plano
de Reestruturação da Educação da rede municipal de
ensino. "O nosso objetivo é
de oferecer uma educação
com qualidade. Nossas crianças foram submetidas durante anos a condições precárias de ensino. Já adquirimos e reformamos 4000
carteiras, vamos reformar
todas as escolas, que estão
depredadas".
Outra medida anunciada

pela prefeita foi a retomada
da parceria com o Governo
do Estado para a realização
do transporte escolar dos
alunos da zona rural e da cidade. "A gestão passada
cometeu um crime ao deixar
centenas de alunos sem
transporte para estudar. Vamos retomar essa parceria e
asseguramos que todos os
alunos, independente de ser
do estado ou município terão transporte gratuito", disse ainda a prefeita.
A secretária de Educação, Maria do Carmo, enfatizou que "uma Educação,
que atinja a todos os muní-

cipes, começa por meio do
oferecimento de melhores
condições de trabalho para
os educadores e de aprendizado para os alunos. As
gestões passadas não tiveram a Educação como prioridade. Encontramos uma
situação de abandono. Estamos trabalhando arduamente par oferecer o que há
de melhor para a construção
da cidadania", declarou Maria do Carmo. A secretária
informou ainda que o município aumentou em 20% o
número de vagas, com capacidade de agregar mais de
22 mil alunos.

