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Dia Intenacional da Mulher
é comemorado em Barreiras

Uma série de atividades marcou a data em Barreiras. O
projeto Mulher em Movimento idealizado pelo departamento
de esportes levou centenas de participantes a pedalar pela
ruas da cidade. As 15 detentas da delegacia da mulher também

foram lembradas, com uma visita especial. E muita malhação
e relaxamento na BR 242 encerraram o dia dedicado as
mulheres.
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Começou ontem a Semana da Poesia
Em comemoração ao Dia da Poesia, que será nesse sábado,14, a prefeitura por meio do departamento de cultura, fará uma série de
atividades comemorativas, com apresentações artísticas, oficinas e palestras que serão realizadas em vários pontos da cidade.

Programação
Centro Cultural de Barreiras
- Abertura – Dia 9 de março, às 19h
- Apresentação do Projeto
- Palestra com Professor/Mestre em Literatura, Antonio de Pádua
- Jogral do Poema “Canção do Exílio”, de Gonçalves Dias
(apresentação dos alunos da UNEB)
– Apresentação do poeta Zeca Pereira, com declamação de
suas mais recentes obras
- Projeção do vídeo “Poético”
– Apresentação do cordelista barreirense Robson
– Apresentação do repentista paraibano Zé Domingos, com
algumas de suas canções

– Apresentação da cantora Talita Sampaio, interpretando poemas de Cecília Meireles, Florbela Spanca, Adélia Prado, numa
homenagem especial ao “Dia Internacional da Mulher”
- Apresentação do poeta Rondinelly, com poesias próprias
– O ator e poeta Chicão, conta “Causos
Praça Castro Alves
- De 10 a 13 de Março – das 8:00h às 22:h
- Exposição de obras dos poetas
Praça Landulfo Alves
- Dia 14 de Março às 20h – Culminância do Projeto
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GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA GAB. Nº 160, de 03 de Março de 2009.

Nomeia o Chefe de Setor De Seleção,
Avaliação e Desenvolvimento do Servidor
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PORTARIA GAB. Nº 161, de 03 de Março de 2009.

Nomeia o Chefe de Setor de Compras
e Contratação de Serviços

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 Seleção, Avaliação e Desenvolvimento do Servidor, o servidor Sr. Valmir Pereira Cândido, 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.

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 Compras e Contração de Serviços, a servidora Pollyane de Franca Klauck, lotada 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 nesta data e destitui
eventual nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

TERMO DE POSSE

TERMO DE POSSE

Aos três dias do mês de março 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 Seleção, Avaliação e Desenvolvimento do Servidor, símbolo NH6, o Sr. Valmir Pereira Cândido, CPF
331395559-20, RG 1507447-7 SSP/BA, filho de José Pereira
Cândido e Iraci Barbosa Cândido, 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.

Aos três dias do mês de março 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 Compras e Contração de Serviços símbolo NH6,
a Sr.ª Pollyane de Franca Klauck, CPF 020098725-92, RG
13588946-47 SSP/BA, filha de João Luiz de Franca Neto e
Itamarcia Oliveira Franca, 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 declarada EMPOSSADA pela Exma. Sra. Prefeita Municipal. A empossada 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, pela empossada e por duas testemunhas.

Barreiras/BA, 03 de Março de 2009.

Barreiras/BA, 03 de Março de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

Valmir Pereira Cândido
Empossado

Pollyane de Franca Klauck
Empossada
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PORTARIA GAB. Nº 0167, de 03 de Março de 2009.

Nomeia o Encarregado de Posto - Contabilidade

Nomeia o Encarregado de Posto – Sistemas

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:

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 Encarregado de Posto - Contabilidade, o servidor
Paulo Cezar Silva Cavalcante, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 1º Nomear, para provimento do Cargo em Comissão
NH6, de Encarregado de Posto - Sistemas, o servidor Péricles Rocha Costa, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

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

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 março de 2009, frente a Excelentíssima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari
Oliveira, toma posse no Cargo em Comissão de Encarregado de Posto - Contabilidade, símbolo NH6, o Sr. Paulo Cezar
Silva Cavalcante, CPF 398438315-00, RG 04062233-94 SSP/
BA, filho de João Rodrigues Cavalcante e Maria Silva Cavalcante, 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 declarada 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.

Aos três dias do mês de março de 2009, frente a Excelentíssima Senhora a Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari
Oliveira, toma posse no Cargo em Comissão de Encarregado de Posto - Sistemas, símbolo NH6, o Sr. Péricles Rocha
Costa, CPF 015576525-62, RG 1256686867 SSP/BA, filho de
Adalci de Souza Costa e Neuza de Souza Rocha, 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 declarada 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 Março de 2009.

Barreiras/BA, 03 de Março de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

Paulo Cezar Silva Cavalcante
Empossado

Péricles Rocha Costa
Empossado
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Presidiárias são lembradas no
Dia Internacional da Mulher
FOTOS RONALDO CARVALHO

A rotina da manhã de domingo 08, na delegacia da
mulher, foi quebrada com
uma visita da prefeita Jusmari
Oliveira e da vice, Regina Figueiredo. Elas escolheram o
Dia Internacional da Mulher
para conversar com as 15
detentas e conhecer de perto as condições de vida e as
acomodações do prédio.
Depois de distribuir rosas
e bíblias da mulher, foi a vez
de uma longa conversa com
as presidiárias. Elas falaram
da situação de abandono em
que se encontram. Revelaram que este foi o primeiro
ano em que foram lembradas

no Dia Internacional da Mulher. “Me senti importante.
Sempre somos esquecidas e
essa visita trouxe ânimo para
todas nós”, disse a presa Osvaldina Barbosa. A detenta
Ivanilva dos Anjos relatou que
na cadeia, instalada na antiga delegacia de Barreiras,
um dos principais problemas
enfrentados é a falta de água.
“Não temos água para quase
nada aqui, para tomar banho,
temos que juntar água em
pequenos vasilhames”.
A sensibilidade na nova
gestão para com a mulher foi
lembrada pela prefeita Jusmari Oliveira que disse es-

De mulher pra mulher. Apoio e respeito às presas

tar preocupada com a situação das presas. “O poder
público vai se empenhar para
desenvolver políticas voltadas à melhoria das condições

de todas que aqui estão. Vamos disponibilizar advogados
para acompanhar cada caso
e buscar agilizar os processos”, falou.

Mulher em movimento
Um passeio ciclístico reuniu o público feminino de Barreiras
no dia Internacional da Mulher. Centenas de participantes pedalaram da Câmara de Vereadores, passando pelas ruas do Centro
Histórico, com retorno a BR 242. Muita animação e o sorteio de
quatro bicicletas marcaram o evento. As contempladas com as
bicicletas foram: Nancir dos Santos, do bairro Santa Luzia. Norilene Machado, da Vila Brasil.Ana Rita da Silva, moradora do São
Miguel e Adriana de Matos.

No Dia da Mulher,
uma bicicleta de
presente

Malhação

EXPEDIENTE

Alegria e descontração durante todo o percurso

Lei nº 675/2005 de 21 de junho de 2005
Tiragem:3.000 exemplares

O fim da tarde do domingo, 08, foi de muita malhação na
BR 242. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher a
prefeitura, por meio do departamento de esportes organizou
um encontro entre academias de ginástica da cidade. A intenção
foi oferecer às mulheres momentos de descontração e relaxamento. No palco instalado na BR, professores de educação física ditavam os passos de danças e seqüências de malhação. A
resposta das participantes foi retribuída com muito entusiasmo. “Os eventos esportivos, tanto o passeio ciclístico quanto a
malhação foram sucesso, com certeza serão incorporados ao
calendário esportivo da cidade e fortalecidos a cada nova edição”, disse o coordenador de esportes, Sérgio Lemos.

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

Nádia Borges - DRT 2923 - PR
Jornalista
Carina Cruz - DRT 3078 - DF
Jornalista
Editoração Eletrônica
Eduardo Lena
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