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Na luta contra a exploração sexual infantil
Palestras contra a exploração e violência sexual
infantil estão sendo realizadas nas escolas municipais
pela equipe do Centro de Referência Especializado de
Assistência Social – Creas-Sentinela. A campanha, que

conta com total apoio da Prefeitura de Barreiras, será
contínua. Denunciar a exploração e o abuso sexual de
crianças e adolescentes é um dever de toda sociedade.
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Prefeitura é parceira de projetos que estimulam o esporte
Governo Municipal
apoia projeto social desenvolvido na Vila Amorim e na Santa Luzia.
Nos dois bairros cerca
de 130 alunos do município recebem aulas
gratuitas de judô. Para
participar do projeto é
preciso tirar boas notas
e não faltar à escola.
Página 02

Barreiras - Bahia - edição 903, quinta-feira, 16 de abril de 2009

ANO 4

2

Alunos do município têm aulas gratuitas de judô

EXPEDIENTE

Na Vila Amorim e na
Santa Luzia uma parceria
entre Prefeitura de Barreiras e Associação JAF de
Educação e Desporto garante a permanência de 126
crianças nas aulas gratuitas
de judô. Para participar do
projeto, dois fatores são levados em conta. Os atletas
- na maioria estudantes da
rede municipal de ensino precisam freqüentar a escola com assiduidade e tirar boas notas.
“A prefeitura é a nossa
grande parceira. Os alunos
podem participar do projeto
somente se estiverem estudando, nós inclusive verificamos o boletim de notas. Acreditamos que a prefeita Jusmari Oliveira possui a meta
de transformar Barreiras
num celeiro de esportistas”,
comentou o professor de judô,
Adriano Freitas.
Para a prefeita valorizar
atletas amadores e incentivar crianças à prática do
esporte é ponto de partida
para que Barreiras tenha
maior representatividade
no cenário nacional. “O
Governo Municipal está
fazendo a sua parte. Aguçar e dar condições para
que as crianças possam
praticar um esporte é de
fundamental importância
para que Barreiras descubra novos talentos e quem
sabe, possamos ter um
grande nome disputando
provas nacionais”, disse.
Campeonato Baiano de
Judô – Com o apoio da prefeitura 20 alunos do municí-

Cento e vinte e seis crianças da Vila Amorim e do Bairro Santa Luzia participam do
projeto. As aulas são ministradas pelo professor Adriano Freitas

pio participantes do projeto,
disputão pela categoria infanto-juvenil, no próximo final de
semana, em Salvador, a 1ª
etapa do Campeonato Baia-
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no de Judô. Empresários e
pessoas interessadas em
apoiar o projeto desenvolvido pela associação JAF, podem obter mais informações

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

por meio do blog:
www.judoaf.arteblog.com.br
ou entrar em contato com o
professor Adriano Freitas no
telefone 8132-8182.

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

As matérias publicadas neste diário estão sob a responsabilidade da Assessoria de Comunicação Social da Prefeitura de Barreiras, setor do Diário Oficial.

Endereço: Av. Dr. Clériston Andrade, 729 - Centro – Barreiras-BA - Cep: 47.801-900 - www.barreiras.ba.gov.br
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GABINETE DA PREFEITA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ N° 08.595.187/0001-25
EXTRATO – EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2009
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS, Estado da Bahia, torna público que fará realizar Edital de Chamamento Público
n° 002/2009, regido pela Lei Federal 8.666/93 de 21.06.93, no dia 06/05/2009, às 10:00 horas, na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, no
endereço abaixo especificado, destinado a credenciar pessoas físicas e jurídicas para prestação de serviços de aluguel de veículos para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. O Edital e seus anexos estão disponíveis para a aquisição até o dia 30/04/2009,
na Rua 19 de Maio, nº 152, Centro, Barreiras-Ba.
Barreiras, 15 de Abril de 2009.

Mey Peres Montano
Presidente da Comissão Especial de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS-BA
Aviso de Licitação
Processo nº. 001/2009
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº. 1/2009; TIPO: Menor preço por lote; OBJETO: Aquisição de MATERIAIS ESCOLAR e
de HIGIENE INFANTIL, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ensino, descritas e especificadas no documento ANEXO
I – TERMO DE REFERÊNCIA, deste Edital; INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 14/4/2009; INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES:
29/4/2009 10:00:00; LOCAL DE REALIZAÇÃO: Através do site www.pregao.com.br; TELEFONES (77) 36139732 - Fax: (77) 36139795 ;
LOCAIS DE RETIRADA DO EDITAL: Através dos site www.pregao.com.br ou Prefeitura Municipal de Barreiras - Av. Clériston Andrade,661
Centro - Barreiras - BA. (em caso de divergencias entre o edital retirado no endereço acima e o disponível na internet, prevalecerá o primeiro
com as respectivas assinaturas).
Barreiras, 14 de abril de 2009.
Pollyane de França Klauck
Pregoeiro
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A PREFEITA MUNICIPAL DE BARREIRAS, no uso de suas atribuições legais, faz saber, após análise de critérios de desempate previsto
em Edita, o Resultado Final do desempate entre os candidatos convocados nos cargos de: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, TÉCNICO DE
LABORATÓRIO E TÉCNICO EM ENFERMAGEM.
Barreiras, 13 de abril de 2009-04-15
Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal
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PORTARIA GAB. Nº 194, de 20 de Março de 2009.

Nomeia Secretária da Escola Municipal
Eudilton Miranda

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. 25 da Lei Municipal 0619/2003, resolve:

ANO 4

PORTARIA GAB. Nº 195, de 20 de Março de 2009.

Nomeia Secretária da Escola Municipal
Major Cândido

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. 25 da Lei Municipal 0619/2003, resolve:

Art. 1º- Nomear, para provimento do Cargo em Comissão
de Secretária Escolar da Escola Municipal Eudilton Miranda, a Srª Dejanete Oliveira Chagas, lotada na Secretaria de
Educação com carga horária de 40 horas.

Art. 1º- Nomear, para provimento do Cargo em Comissão
de Secretária Escolar da Escola Municipal Major Cândido,
a Srª Francisca Luciene de Melo Lacerda, lotada na Secretaria de Educação com carga horária de 40 horas.

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. 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. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e destitui eventual nomeação anterior.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

TERMO DE POSSE
TERMO DE POSSE

Aos vinte dias do mês de março de 2009, frente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari
Oliveira, toma posse no Cargo em Comissão de Secretária da
Escola Municipal Eudilton Miranda, a Srª Dejanete Oliveira Chagas, CPF 461783502-44, RG 660803 SSP/BA, filha
de João Francisco Chagas e Dejanira Oliveira Chagas, oportunidade em que foi cientificada 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.

Aos vinte dias do mês de março de 2009, frente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Barreiras/BA, Jusmari
Oliveira, toma posse no Cargo em Comissão de Secretária da
Escola Municipal Major Cândido, a Srª Francisca Luciene de Melo Lacerda, CPF 273848455-72, RG 2611704 SSP/
BA, filha de Cezário Martins Melo e Elizabete Pereira de Melo,
oportunidade em que foi cientificada 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, 20 de Março de 2009.

Barreiras/BA, 20 de Março de 2009.

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

Jusmari Oliveira
Prefeita Municipal

Dejanete Oliveira Chagas
Empossada

Francisca Luciene de Melo Lacerda
Empossada
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Exploração sexual infantil é debatida
entre jovens de Barreiras
E

studantes do Centro
Educacional de Barreirinhas foram os primeiros
a participar do ciclo de palestras contra a exploração e violência sexual infantil destinado a alunos da rede pública. A rodada de discussões
organizada pelo Centro de
Referência Especializado de
Assistência Social – CreasSentinela faz parte de uma
campanha contínua que a prefeitura, em parceria com outras instituições dará seqüência em Barreiras.
O público alvo são adolescentes. Eles recebem informações sobre formas de
abuso, indicadores comportamentais das vítimas, onde

e como denunciar. Os educadores sociais do Creas são
os responsáveis pelas orientações. “A escola é o meio
que temos de chegar a lugares onde não temos alcance.
Estes jovens ajudam na divulgação e combate a exploração sexual em Barreiras
que tem índices altos pelo
fato da maioria das pessoas
se omitir”, declara o educador Edivan Ribeiro.
Para o estudante Danylo
Souza, que participou da palestra, eventos que colocam
em discussão questões sociais são de grande interesse
para os jovens, no intuito de
conscientização e busca de
mudança. “Não só o comba-

te ao abuso sexual, mais qualquer outro assunto social importante chama atenção dos
jovens, para que seja repas-

sado a família, aos amigos, no
intuito de diminuir os problemas que são recorrentes na
sociedade”, conclui Danylo.

Denúncias - Em Barreiras o Creas-Sentinela atende
atualmente 23 crianças vitimas de violência sexual, oferecendo tratamento psicológico e orientação para a família,
por meio de assistentes sociais. De acordo com o centro,
a omissão e o silêncio são os maiores entraves no combate ao problema da exploração sexual de crianças e adolescentes. A campanha de conscientização idealizada pela
prefeitura, além de levar palestras nas escolas, prevê passeatas e adesivaços em toda a cidade. Uma das metas é
divulgar os números de disque-denúncia tanto nas ruas do
centro quanto na BR 242 em parceria com a Polícia Rodoviária Federal. Casos de violência contra menores podem ser denunciados pelos números 3611-5262 Programa Sentinela, o 0800 284- 9736 ligação gratuita em Barreiras e, 3613-9731 Conselho Tutelar.
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Os estudantes do Centro Educacional de Barreirinhas (CEB) foram os primeiros a participar do ciclo de palestras

