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Obras na cidade

Frente de trabalho está na Avenida José Bonifácio
A atual gestão fez um trabalho intenso para recuperar os pontos mais críticos da cidade. A frente de trabalho,
agora está na Avenida José Bonifácio que liga o centro de Barreiras aos bairros São Miguel e Santa Luzia.
Página 04

Barreirenses terão Centro Integrado
de Atendimento à Mulher
Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a Câmara Municipal realizou na semanda passada uma sessão especial. No evento, a prefeita Jusmari Oliveira assinou um
convênio com a Polícia Militar e a Câmara de Vereadores
para a criação do Centro Integrado de Atendimento à Mulher, que funcionará no espaço do Centro de Atenção Psicossocial - Caps, no Hospital Eurico Dutra.
Página 02

Marcação de consultas será
feita pelos Postos de Saúde
Com objetivo de prestar um melhor atendimento à
população de Barreiras, a Secretaria de Saúde está informatizando todos os Postos de Saúde da Família
(PSF's). A marcação das consultas, agora será feita no
próprio posto, evitando que as pessoas tenham que pegar filas na Central de Regulação de Serviços de Saúde.
"Estamos empenhados em agilizar o nosso atendimento. Enfrentamos alguns problemas operacionais porque desde setembro do ano passado as consultas só eram
agendadas na central de regulação. Agora a marcação
será no próprio PSF, o processo ficará mais rápido", disse o coordenador da central, Célio Akama.
A partir de agora, o cidadão deverá procurar a central de regulação somente para a retirada do cartão do
SUS e para marcação de cirurgias eletivas. A central
funciona na Travessa Caribe, Vila Dulce, s/nº.
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Prefeitura, Polícia Militar e Câmara de Vereadores
formalizam parceria em defesa das barreirenses
FOTOS RONALDO CARVALHO

A noite de terça-feira,10,
foi marcada pela assinatura
de um convênio inédito entre
Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores e Polícia
Militar. Trata-se da criação
do Centro Integrado de
Atendimento à Mulher que
começa a funcionar em 90
dias no espaço do Centro de
Atenção Psicossocial - Caps,
no Hospital Eurico Dutra. A
assinatura foi durante a Sessão Especial em homenagem
às mulheres, realizada pela
Câmara de Vereadores.
A proposta do Centro Integrado é oferecer às barreirenses vítimas de violência
física e moral, apoio e respeito. Uma equipe multidisciplinar composta por delegada, psicóloga e outros profissionais prestará atendimento
às mulheres e também aos
agressores, como forma de
solucionar o problema.
"Barreiras merece o reconhecimento nacional por
formalizar esta parceria. É
um passo de muita coragem
por enfrentar de frente um
problema sério e que vitima
milhares de mulheres em todo
o País", disse a prefeita Jusmari Oliveira.
Para a delegada titular que

EXPEDIENTE

Na sessão foram expostas peças de artesanato confeccionadas por artesãs da região

responderá pelo Centro Integrado, Cláudia Duarte, a criação é um avanço não apenas
para o município, mas para
toda a região oeste. "As mulheres precisavam de um ponto de apoio específico que,
certamente dará aos lares que
passam por situações de violência, tranqüilidade e paz".
Com a efetivação do processo de municipalização do
Hospital Eurico Dutra no próximo mês de abril, serão iniciadas as reformas para abrigar o Centro Integrado de
Atendimento à Mulher.
Homenagens - A Sessão
Especial da Câmara contou
também com um desfile promovido pela ong Instituto
Mulher Melhor que expôs
peças confeccionadas por
artesãos de municípios da região. A entrega de placas de
reconhecimento pelo serviço
prestado em diferentes segmentos fez parte da programação da noite. Mulheres
barreirenses foram homenageadas por vereadores e autoridades presentes.
Mereceu destaque na sessão destinada às mulheres, o
lançamento do Projeto da
Comunidade de Pequizeiro a
136 km da sede de Barreiras.
A proposta motiva o aproveitamento dos recursos naturais prezando pela sustentabilidade e pela valorização da
mão de obra. Os presentes
puderam conhecer o doce de
araticum, fruto comum na localidade, eleito como matériaprima principal para a implantação do projeto.
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O convênio prevê o funcionamento do Centro Integrado de Atendimento a Mulher em 90 dias

Na sessão foi realizado um desfile promovido pela ONG Instituto
Mulher Melhor

A entegra de placas de reconhecimento em diferentes segmentos, fez parte da sessão

A Coordenadora do Instituto Mulher Melhor, Maria da Penha falou
sobre a importância da parceria com a Prefeitura
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GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA GAB. Nº 171, de 05 de Março de 2009.

DECRETO Nº. 18, de 12 de março de 2009.

Designa, interinamente, para exercer as
atribuições e poderes de Secretário
Municipal do Trabalho e Promoção Social.

Nomeia o Chefe de Setor de Gestão de
Frotas

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 Gestão de Frotas, o servidor Sr.
Alcir Pereira de Jesus, 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.

Art. 1º - Designa, interinamente, o servidor Otoniel
Nascimento Teixeira, Coordenador de Benefícios e Serviços,
nomeado pela Portaria Gab. n. 079, de 02 de janeiro de 2009, para
exercer, cumulativamente, as atribuições e poderes de Secretário
Municipal do Trabalho e Promoção Social.
Art. 2º - O Presente Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas disposições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras

A Prefeita Municipal de Barreiras - BA, no uso de suas
atribuições que lhe confere o artigo 71 da Lei Orgânica do
Município de Barreiras - BA, da forma que autoriza o artigo 28 e
seus incisos da mesma Lei c/c o artigo 47 da Lei Municipal n.
572/2002, combinada com as Leis Municipais 675/2008 e 727/
2006,
DECRETA:

DECRETO Nº. 19, de 12 de março de 2009.

TERMO DE POSSE
Aos cinco 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 Gestão de Frotas, símbolo NH6, o Sr. Alcir Pereira de Jesus, CPF 180522405-06, RG 723545 SSP/BA, filho
de Severina Ramos, 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, 05 de Março de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal
Alcir Pereira de Jesus
Empossado

Nomeia Pregoeira e Auxiliares de pregoeiros, para exercer as atribuições e poderes inerentes.

A Prefeita Municipal de Barreiras - BA, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 71 da Lei Orgânica do Município de
Barreiras - BA, da forma que autoriza o artigo 28 e seus incisos da
mesma Lei c/c o artigo 47 da Lei Municipal n. 572/2002, combinada com as Leis Municipais 675/2008 e 727/2006,
DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeada, a servidora Pollyane de Franca Klauck, Chefe de setor de Compras e Contratação de Serviços, para
exercer, cumulativamente, as funções de Pregoeira.
Art. 2º - Ficam nomeados, os servidores Jurisvan Santos
Cruz, Sub-Coordenador de Gestão de Contratos e João Francisco de Souza, Coordenador Geral, para exercerem, cumulativamente, as funções de Auxiliares de pregoeiro.
Art. 3º - O Presente Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas disposições em contrário.

Jusmari Oliveira
Prefeita de Barreiras
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Prefeitura recupera pontos críticos da cidade
D

esde o mês de janeiro a
prefeitura está realizando um intenso trabalho de recuperação das principais ruas
de Barreiras. Na Avenida
José Bonifácio, que liga o
centro aos bairros São Miguel e Santa Luzia, a Secretaria de Infraestrutura trabalha para recuperar um
dos pontos mais críticos da
avenida, já nas proximidades do bairro São Miguel.
Trata-se de um trecho construído sobre um terreno
onde há grande incidência
de água. O asfalto não suportou a arenosidade e rompeu, dando lugar a um buraco de tamanha proporção
que impossibilitava a passa-

gem de carros, ciclistas e
até pedestres.
“Vamos colocar manilhas
para o escoamento da água.
O que estava ocorrendo é
que a água não tinha para
onde correr e acabava acumulando e encharcando o asfalto”, disse o secretário de
infraestrutura José Alves. Ele
acrescenta que a abertura do
trecho para implantação de
um canal resolverá de uma
vez por todas o problema. “O
serviço que estamos fazendo é definitivo. A população
não vai mais sofrer com
obras de construção e reconstrução do asfalto”.
Os moradores que conviviam com o problema, acom-

panham as obras e falam com
entusiasmo do serviço realizado pela secretaria. “Finalmente vamos ter mais tranquilidade”, falou a dona de casa Fabiana Alves. Ela relata que por
diversas vezes acompanhou a
queda de motociclistas e
crianças no buraco. Mas para
Fabiana, o mais grave é a
questão da saúde pública.
“Nossas crianças ficavam
doentes por causa da água
empossada que tinha aqui”.
A previsão da Secretaria de Infraestrutura é que
as obras sejam concluídas
em três dias e o acesso, liberado.
A Avenida José Bonifácio é utilizada pelos ônibus

coletivos. O linha 12 leva todos os dias, centenas de pessoas dos bairros periféricos
para o centro da cidade.
Castelo Branco - Após
concluir as obras da Avenida José Bonifácio, a frente
de trabalho da Secretaria de
Infraestrutura parte para a
Avenida Castelo Branco, no
bairro Santa Luzia, que tem
problema semelhante. O asfalto cedeu e um imenso buraco, resultante do terreno
encharcado, está aberto e
obstruindo a passagem de
veículos.
A orientação dos técnicos
da prefeitura é que no local
seja implantado um canal de
escoamento das águas.

Pactuação da saúde

N

Municípios participaram de encontro em Barreiras

a semana passada, os
secretários municipais
de saúde de 15 cidades da
região Oeste estiveram reunidos em Barreiras com representantes do Ministério da
Saúde. O objetivo foi discutir e encontrar uma forma de
reorganizar a assistência básica em saúde nos municípios e, com isso, garantir o
acesso da população aos serviços essenciais.
Segundo o coordenador
nacional de pactuação integrada, Marcos Marinho, o
Ministério da Saúde pretende implantar um novo modelo de assistência aos municípios pactuados, porém, precisa que os envolvidos repen-

sem o formato da rede, porque há deficiências.
“A situação da microregião Oeste, na qual Barreiras é pólo, precisa ser revista. Os municípios devem atualizar números como, por
exemplo, de clínicas e médicos cadastrados e que prestam atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS)”.
Marinho revelou que muitas
vezes os procedimentos são
realizados, porém, os municípios não repassam os dados
ao Ministério, gerando falhas
no sistema. “Os municípios
perdem com isso porque deixam de receber as verbas referentes aos atendimentos”,
disse.

Durante o encontro, todos
os secretários comentaram
sobre a situação da assistência básica em saúde nos municípios. Os dados, registra-

dos e avaliados pelo Ministério da Saúde, servirão de base
para as adaptações necessárias ao correto funcionamento da gestão plena em saúde.

PPI - A Programação Pactuada e Integrada (PPI) foi recepcionada pela Norma Operacional Básica 1996 (NOB 1996)
que propôs como estratégia para a ampliação do acesso, a construção de redes regionais, orientadas por programações pactuadas e integradas.

O encontro foi realizado no auditório do Posto de Saúde Albert
Sabim, em Barreiras

