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ATOS OFICIAIS

Prefeituras e Câmaras prestam contas à população

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF é uma exigência da Constituição
Federal que estabelece que o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre.

O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez mais, os órgãos de controle externo e a sociedade, conhecam, acompanhem e
analisem o desempenho da administração municipal.

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei nº 101/2000,Câmara Municipal de Buritirama zelando pela
transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida

prestação de  contas.

Atos Oficiais Administrativos publicados simultaneamente, impresso e online: www.jornalgazetadooeste.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Definida programação para os festejos de Iemanjá
Por Yonara Alves
Fotos Ronaldo Carvalho
A festa de Iemanjá se tornou

o mais tradicional evento do início do
fevereiro em Barreiras. Como de cos-
tume, a festa será realizada em 02 de
fevereiro, no cais da cidade com apre-
sentações culturais e a presença de
terreiros de candomblé, a partir das
15:00 horas.

Para os turistas que visitam a
cidade este mês, a festa é uma bela
oportunidade de conhecer a cultura
baiana e participar de uma das festas

mais bonitas do candomblé. Segundo
o coordenador do Departamento de
Cultura, Bosco Fernandes, esta é uma
festa que reúne a diversidade presente
na religiosidade do povo brasileiro.
“Nós já definimos a programação e
está tudo pronto para fazer uma boni-
ta festa com apresentações de
maculelê, capoeira e a tradicional en-
trega de oferendas às rainhas Oxum e
Iemanjá”, destacou.

Iemanjá - Segundo o candom-
blé, ela é a majestade dos mares. Se-
nhora dos oceanos, sereia sagrada,

Iemanjá é a Rainha das águas salga-
das, considerada como mãe de todos
os orixás, regente absoluta dos lares,
protetora da família. Chamada tam-
bém como a Deusa das Pérolas,
Iemanjá é aquela que apara a cabeça
dos bebês no momento do nascimen-
to.

Oxum - É destacada como a
dona da água doce e, por extensão, de
todos os rios. Oxum domina os rios e
as cachoeiras, imagens cristalinas de
sua influência.

Programação:

Inicio do Evento - 15:00 horas
Apresentações:
Grupo de Taguá - 15h00min
Grupo de Maculelê e Mestre

Gia - 16:00 horas
Chegada dos areeiros - 17:00

horas
Chegada da chata trazendo as

Iabás - 17:30 horas
Participações
Centro de Umbanda Casa

Branca de Pai Oxalá
Centro Espírita Santo Anto-

nio
Centro de Candomblé, Ilê Axé

Oxum


