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Parcerias que dão certo
Hemocentro, SAMU, Hospital do Santa Luzia e municipalização do Eurico
Dutra. Obras e serviços assegurados pelas ações conjuntas dos governos
municipal, estadual e federal e que beneficiarão toda a região Oeste
FOTOS MANU DIAS/AGECOM

No dia 03 de março,
uma reunião, realizada no
Hospital Eurico Dutra,
deu início a uma nova
fase na saúde de Barreiras e região. Prefeita, servidores, médicos e o superintendente da Secretaria Estadual da Saúde discutiram a municipalização do hospital, a implantação, já devidamente viabilizada, de serviços e
ampliação da rede de
atendimento. Os frutos
desse trabalho conjunto
já começam a ser colhidos.
Página 04

Estão asseguradas para Barreiras três UTI’s Móveis como estas

Verde que te quero verde
FOTO RONALDO CARVALHO

O Dia Mundial da
Água foi marcado pelo
plantio de mudas nativas no coração da cidade. Ações de preservação ambiental também foram discutidas
em palestras no Centro
Cultural.
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Plantio de árvores é realizado na Baía de Guanabara
Ação simbólica pelo Dia Mundial da Água abre discussões sobre a atual situação dos rios da região
FOTO RONALDO CARVALHO

EXPEDIENTE

“Este ato representa o cuidado especial que agora o Governo Municipal terá
com os recursos naturais do Oeste”, declarou a prefeita, Jusmari Oliveira, durante
o plantio de 190 mudas na Baía de Guanabara, como parte da programação comemorativa ao Dia Mundial da Água.
Na ação simbólica promovida pelo
Condema – Conselho Municipal do Meio
Ambiente - município e instituições privadas, a exemplo da Aiba, foram plantadas cerca de seis espécies da flora nativa do cerrado, como ipê, ingazeiro, pague e xixás.
O plantio das mudas foi realizado por
estudantes das redes pública e privada de
Barreiras. Para a aluna do Colégio Antônio Geraldo, Camila de Oliveira, a presença jovem em eventos de ação social mostra a preocupação das novas gerações
com questões de interesse coletivo. “A
participação dos estudantes de Barreiras,
serve principalmente como exemplo e respaldo para todos os que já atuam fortemente na sociedade”.
Uma plenária marcou o encerramento das comemorações no Centro Cultural de Barreiras. No evento foram discutidas ações efetivas de preservação
dos cerca de 32 rios pertencentes a
Bacia do Rio Grande.
Concientização - Comemorado
domingo, 22, o Dia Mundial da Água foi
criado no ano de 1993, pela Assembléia
Geral das Nações Unidas – ONU - a
fim de despertar o interesse da sociedade sobre o tema.
De acordo com a Agenda 21 - documento que estabeleceu a importância de
cada país a se comprometer e refletir sobre os problemas sócio-ambientais - atividades concretas que promovam a conscientização pública sobre os recursos hidricos devem ser desenvolvidas para estimular a busca de soluções.

Jovens e Poder Público em sintonia da defesa do meio ambiente
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GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA GAB. Nº 176, 13 de Março de 2009.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e destitui
eventual nomeação anterior.

Exonera, a Pedido, Professor Nível IV

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 combinada com a Lei 675/2005, resolve:
Art.1º Exonerar, a pedido, Professor Nível IV, a Sra.
Maiara da Cunha Xavier, aprovada no concurso público
sob a inscrição 04212.
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
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 01/2009
Aprova o Calendário Escolar da Rede
Municipal de Ensino, para o ano letivo de
2009-03-23
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO do
município de Barreiras – Bahia, no uso de suas atribuições
legais, conforme Artigo 3º do Estatuto do Funcionamento,
aprovado pelo Decreto nº 439/97,
RESOLVE:
Art. 1º - Em consonância com o Artigo 24 da Lei 9.394/96,
aprovar o calendário letivo 2009, da Rede Municipal de
Ensino.
Art. 2º - A presente Resolução entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Barreiras, 27 de Fevereiro de 2009.

PORTARIA GAB. Nº 180, 20 de Março de 2009.

Exonera, a Pedido, Assistente
Administrativo

João Bosco Pavão
PRESIDENTE
Comissão de Análises-Conselheiras:

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 oArt. 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, Assistente Administrativo,
a Sra. Leila Oliveira dos Anjos, aprovada no concurso
público sob a inscrição 0305400.

Consa. Zélia da Silva Barbosa

Consa. Maria Verônica Porto

Consa. Nádia Maria Aires deAlencar Aquino
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.

Consa. Eninéia Maria de Almeida
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Município e Estado viabilizam avanços na saúde
FOTO: ARISTEU CHAGAS/AGECOM

“A unidade técnica e a afinidade política entre governos municipal, estadual e
federal, são a garantia dos avanços na Saúde em Barreiras”. Com esta declaração, o
superintendente de Atenção Integral à Saúde, do Governo da Bahia, Alfredo Boasorte, explicou como Município, Estado e
União estão trabalhando em sintonia para
oferecer à população de Barreiras e de toda
a região uma saúde de qualidade. “É uma
parceria altamente produtiva, principalmente pela disposição e entusiasmo da prefeita Jusmari Oliveira. Graças a esse novo
momento que vive o município, foi possível somarmos esforços e iniciativas. E o
resultado é o SAMU, que será regional; a
municipalização do Hospital Geral Eurico
Dutra, a construção do hemocentro e, no
Santa Luzia, a implantação do hospital, que
será uma UPA – Unidade de Pronto Atendimento. Vale salientar também nesse processo a excelente interlocução entre o secretário municipal de Saúde, Juca Galvão,
o secretário estadual de Saúde, Jorge Solla, o ministro da Saúde, José Gomes Temporão e os doutores Alberto Beltrame e
Sadi Falcão, também do ministério”, enfatizou.
É fato. Barreiras terá hemocentro. Os
últimos detalhes para a implantação da unidade foram definidos na sexta-feira passada, 20, em reunião da prefeita de Barreiras Jusmari Oliveira, com o novo diretor regional da 25ª Dires, João Fidelis, o
secretário municipal de Saúde, Juca Galvão, e a presidenta da Câmara de Vereadores, Kelly Magalhães. O hemocentro vai
ser construído em um terreno doado pelo
Município, ao lado do Hospital Geral Eurico Dutra.
Outro avanço concreto, diga-se, por
sinal, para a região, é a municipalização
do Eurico Dutra, também capitaneada pela
atual gestão municipal. O atendimento se
estenderá aos 36 municípios do Oeste,
ultrapassando a micro-região de Barreiras.
“Antes, os gestores afirmavam em alto e
bom tom que os prefeitos de municípios

Hemocentro vai beneficiar toda a região

circunvizinhos somente mandavam para
Barreiras ambulâncias cheias de doentes e
problemas, numa clara demonstração de
falta de sensibilidade e responsabilidade
social. Hoje, com as iniciativas a parcerias que já trazem resultados comprovados,
começamos a viver outra realidade e estamos nos estruturando para atender a toda
essa demanda, sem qualquer distinção.
Esse é o papel de uma cidade-pólo”, frisou a prefeita Jusmari Oliveira.
Para o diretor regional da 25ª Dires, a
saúde em Barreiras e região ganha, a partir de agora, novo impulso na qualidade e
na busca de excelência. “Está sendo bastante produtiva a parceira com a Prefeitura de Barreiras, pois estão sendo agregados vontade política, conhecimento e efetiva capacidade de realização. A população

é a maior beneficiada com esse trabalho
conjunto”, disse o novo diretor. Um bom
exemplo dessa articulação citado por Fidelis é a vinda do SAMU. “Na verdade,
teremos três unidades intensivas de atendimento em Barreiras. E todo aquele município da nossa abrangência – 15 no total
– que compactuar com essa rede de atendimento, terá assegurado pela Secretaria
Estadual de Saúde uma unidade simples
para remoção, declarou.
O que também vai garantir o bom funcionamento do SAMU é a construção do
Hospital de Santa Luzia. A prefeitura, com
apoio do Governo do Estado e do Ministério da Saúde, já tem assegurados recursos para a implantação da unidade hospitalar no bairro mais populoso de Barreiras. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Juca Galvão, “o município
desenvolve ações integradas, formando
uma verdadeira rede de serviços, com vistas ao bem estar do cidadão. Não se pode
pensar e agir de forma desarticulada, principalmente numa área vital para a população”, declarou Galvão. A assinatura do
convênio para a construção do Hospital
de Santa Luzia será no início de maio. Os
recursos já estão em caixa
FOTOS MANU DIAS/AGECOM

O SAMU será regional. Avanço na qualidade do atendimento

