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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, Prefeitura Municipal  de Brejolândia  e Prefeitura
Municipal de Buritima e Prefeitura Municipal de Serra  Dourada  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

Oeste da Bahia receberá Universidade Illy
A iniciativa de implantar, em Luís
Eduardo Magalhães/BA, a
Universidade Illy surgiu durante a
visita do grupo italiano ao
município. Recebidos pelo prefeito
Humberto Santa Cruz e pela
diretoria da Bahia Coffee
Produtores Associados, os
representantes da Illy percorreram
diversas fazendas e realizaram
provas em dezenas de lotes de café.
O objetivo foi ampliar as relações
comerciais com a região Oeste da
Bahia e estreitar os laços de
parceria.
A Universidade Illy capacita
produtores e trabalhadores rurais a
produzir café de excelente
qualidade em todo o mundo. São
cursos que vão desde a gestão de
propriedades rurais, manejo,
levantamento de custo, até a
produção ecológica e socialmente
sustentável. O prefeito Humberto
Santa Cruz quer a Universidade
funcionando em Luís Eduardo o
mais rápido possível.
“Vamos trabalhar para, em 2010,
já termos a Universidade Illy em
nosso município. Com certeza, ela
trará grandes benefícios para os
produtores e, sobretudo, para os
trabalhadores rurais, que
aprimorarão suas habilidades e vão
ter mais oportunidade de
conquistar emprego e melhores
salários”, reforçou o prefeito.

 produtores têm
investido muito em
produtividade, o que é
muito importante, mas
precisamos melhorar
também a qualidade do
café produzido. O café
adquirido pela Illy é
sempre de alto nível de
qualidade. É por isso

O presidente da Bahia Coffee,
Lucas Garcia, disse que o interesse
da Illy pelo café produzido na região
é animador, mas a transferência de
conhecimento que essa relação
pode gerar é o mais importante.
“Nossos

    Para Nelson Cavalhaes, diretor da empresa Porto de
Santos, que cuida da seleção e da compra de cafés do tipo arábica no
Brasil, um produtor que tem a Illy na carteira de clientes tem, naturalmente,
um atestado de qualidade. “Eu comparo a Illy à Ferrari. Pode não ser a
maior fabricante de carros, mas com certeza é a melhor”, afirma Cavalhaes.
A conclusão da equipe da Illy, depois da visita, é de que Luís Eduardo
Magalhães e região tem um forte potencial para se tornar um grande
fornecedor da Illy.”O café produzido aqui, o arábica, quando colhido na
fase cereja é sempre excelente. O clima é excelente, as técnicas são avançadas.
Com alguns pequenos cuidados na colheita, no manejo, no transporte e
armazenamento, será possível conservar ainda mais essa qualidade do
grão”, explica Aldir Teixeira,

agrônomo responsável
pela avaliação de café
comprado pela Illy no
Brasil. “É por isso que
será muito importante a
vinda da Universidade Ily.
Assim poderemos fazer
troca de conhecimento. E
é necessário que os cursos
sejam voltados para
aqueles que vão lidar
diretamente com o café –
os trabalhadores”,
complementou.
 Alessandro Bucci,
responsável pela compra
de café pela empresa no
Brasil e na Ásia diz que
não entende como Luís
Eduardo não é ainda um

grande fornecedor da Illy.
“Acredito que seja uma
questão de falta de
comunicação entre os
produtores e a nossa

que ela paga 50% a mais no valor da saca”.
Glauber de Castro, vice-presidente da Bahia Coffee, explica que a maior
parte dos fornecedores da Illy é formada por produtores que cultivam
uma média de 20 hectares de café, enquanto a média, em Luís Eduardo
Magalhães, é de 200 hectares por produtor. “A tendência é que os melhores
grãos venham de pequenas produções, produções artesanais. Mas com a
tecnologia que temos aqui na região é possível unir produtividade e
qualidade. É isso que estamos buscando”.
   Ferrari dos cafés

empresa. O Oeste da Bahia tem boa
produção e, principalmente , os
produtores têm a mente aberta para
enfrentar novos desafios”.
Alessandro Bucci acredita que a
partir desta visita as relações de
parceria vão se estreitar ainda mais,
beneficiando a empresa, os
produtores e, principalmente, o
município.
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COMUNICADO

O presidente do Tribunal de Mediação e Arbitragem de Barreiras – TMAB, Genivaldo
Gomes da Silva, no uso de suas atribuições, juntamente com o diretor financeiro, Geovani
Jung Zorzo e o diretor administrativo, Agamenon Ribeiro de Andrade, comunicam à população
de Barreiras e região que no dia 23 de abril de 2009, após reunião com membros da diretoria
ficou definido que a partir desta data, fez-se o encerramento do mesmo e ficou definido a
prestação de contas, com saldo de R$ 1.376,03 (um mil trezentos e setenta e seis reais e três
centavos), valor este a ser doado, através de transferência bancária para a entidade filantrópica
CASA ESPÍRITA BEZERRA DE MENEZES com CNPJ n° 01.719.907/0001-78.

Atenciosamente,
Barreiras –BA 11 de maio de 2009

GENIVALDO GOMES DA SILVA

PRESIDENTE

EDITAL

(Inexigibilidade nº 056/2009)

O Prefeito do Município de Serra Dourada, Estado
da Bahia, no uso de suas atribuições legais e para os fins
previstos no Artigo 26 da Lei n.° 8.666/93 e suas
atualizações, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital
virem ou dele notícia tiverem e a quem interessar possa,
que a Comissão Permanente de Licitação expediu parecer
em regular processo, considerando Inexigível Licitação
para a prestação de serviços de enfermagem no PSF de
Serradouradinha, nesta cidade de Serra Dourada,
conforme programação da Secretaria Municipal de Saúde.
            Os interessados que desejarem interpor recurso na
forma da lei, poderão o fazer no prazo de cinco dias a
contar da data de publicação deste Edital.
             E para que ninguém alegue desconhecimento, vai o
presente Edital publicado no Diário Oficial do Município
e afixado no Mural desta Prefeitura valendo para todos os
fins de direito.

Serra Dourada – Bahia, 11/05/2009.

Enilson Fagundes Camelo
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Serra Dourada


