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EDITAL
(Dispensa nº 037/2009)

              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 Dispensável Licitação
prestação de serviços de anuncio educativo / informativo
em revista de circulação periódica e exclusiva cobertura de
assuntos de interesse dos municípios. 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, 15/07/2009.
Enilson Fagundes Camelo
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
(TP 020/2009)

A Prefeitura Municipal de Serra Dourada, Estado da Bahia, torna
público a TP. 020/2009 que receberá propostas para prestação na
limpeza e na manutenção da jardinagem de prédios escolares e
Caps, de acordo Edital e anexos, no dia 31/07/2009 às 09:00 horas.
Lei nº.8.666/93. Mais informações na CPL. Serra Dourada – Ba,
15/07/2009. Enilson Fagundes Camelo – Prefeito Municipal.

Reunião da UMOB discute melhorias para
a saúde na região

Mais um encontro da União dos Municípios do Oeste da Bahia – UMOB
foi realizado no espaço Kerigma. O objetivo da reunião foi discutir
ações e políticas para a melhoria da estrutura dos atendimentos médicos
da região. Uma das preocupações da UMOB é ajudar a reduzir a demanda
do Hospital do Oeste, a partir do fortalecimento dos postos de saúde
nos municípios. O evento contou com a participação dos prefeitos de
São Desidério, Mansidão, Cristópolis, Catolândia, Barreiras, Luís Eduardo
Magalhães, Buritirama e Muquém do São Francisco.
Segundo a presidente da UMOB, Jusmari Oliveira, Barreiras assumiu a
responsabilidade de ser município pólo de atendimento médico. “O
Hospital do Oeste tem uma ótima estrutura para receber os pacientes
do município, a implantação do SAMU regional virá para melhorar os
atendimentos a nossa microrregião”.
Durante a reunião, a técnica da Diretoria da Atenção Básica - DAB,
Patrícia Barbará Dias apresentou às autoridades presentes meios para
atrair e fixar os médicos no município, como a possibilidade de oferecer
a formação continuada aos profissionais da saúde. “Muitos profissionais
admitem desconhecimento sobre as práticas profissionais na atenção
básica, o município deve incentivar a formação continuada e a
capacitação técnica”, comentou.
Mais de 80% dos casos de atendimento na saúde poderiam se resolver
nos programas de saúde da família. Um grande número de municípios da
região oeste possui pequenos hospitais montados, mas a falta de médicos
impossibilita o funcionamento das unidades de saúde.
A expectativa da UMOB é que um novo teto orçamentário seja fixado
pelo governo estadual, para que novos serviços sejam oferecidos, em
parceria com clínicas de Barreiras, e possa atender a todos os pacientes
da região oeste.

Por Yonara Alves
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O anúncio da liberação da verba para as obras de
esgotamento sanitário de Barreiras foi feito pela prefeita

Jusmari Oliveira. Ela aproveitou a coletiva de encerramento
da EXPOBARREIRAS e confirmou a maior e mais esperada

obra do município.

Em coletiva à imprensa  sobre os resultados da 27° EXPOBARREIRAS, a
prefeita Jusmari Oliveira anunciou o que todos os barreirenses esperam há
muito tempo: a aprovação do projeto de esgotamento sanitário de Barreiras.
Jusmari viajou para Brasília e assina junto ao Ministério das Cidades a
liberação da verba de R$ 70 milhões, do Programa de Aceleração do
Crescimento – PAC, destinada a execução do projeto. O processo seguinte
é o encaminhamento da documentação para o Governo do Estado que
ficará encarregado de fazer a licitação e comandar as obras, em parceria
com o município. ”Será a maior obra e o melhor presente que Barreiras já
teve”, declarou a prefeita.
Balanço – Durante a coletiva a comissão organizadora da
EXPOBARREIRAS fez uma prévia do que foi a exposição deste ano. De
acordo com o coordenador geral Oziel Oliveira, os dados oficiais serão
divulgados até o final da semana, porém, ele antecipou que são bastante
positivos. “Foi uma feira de grandes oportunidades de negócios, valorização
da agricultura familiar. Essa nova roupagem foi aprovada por todos os
segmentos”, declarou.
Os envolvidos no evento também estão otimistas com relação ao sucesso
da exposição. “O sentimento de todas as pessoas que participaram da
EXPOBARREIRAS é de muita alegria e respeito pela Prefeitura de
Barreiras, por dar oportunidades de vários setores ajudarem na organização
da feira. Foi a melhor exposição que Barreiras já teve porque agora a
comunidade foi ouvida”, disse o presidente da Associação de Criadores de
Gado do Oeste da Bahia – Acrioeste, Ricardo Barata.
Os organizadores da exposição deixam para o público um livro contendo
todas as palestras realizadas durante a feira. O material está disponível e
pode ser baixado também no site da prefeitura www.barreiras.ba.gov.br, no
formato pdf.


