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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 n° 101/2000, a Prefeitura Municipal de Brejolândia zelando pela
Transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a

devida prestação de  contas.
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Grande Concurso de Fanfarras será realizado em Barreiras

Na próxima sexta-feira, 15, às 17:00 horas na Praça Landulfo Alves, será realizado o “Grande
Concurso de Fanfarras de Barreiras”, o concurso terá a realização da Prefeitura Municipal de
Barreiras - Governo Cidade Mãe, através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte Cultura e
Lazer em parcerias com as Escolas das redes Municipais e Estaduais do município.

A primeira edição do concurso de Fanfarras “Sons que Rompem Barreiras” fará parte das
atividades do calendário oficial do departamento de cultura.

“Um evento como esse é muito importante, através desse concurso, poderão ser mostrado o
trabalho realizado pelos grupos e como esse trabalho é importante como instrumento de formação
cultural dos jovens barreirenses”. Comentou o coordenador de cultura Bosco Fernandes.

Esse projeto tem como objetivo estimular a criação e manutenção das bandas e fanfarras,
promover intercambio entre os integrantes, incentivar o aprimoramento de métodos e técnicas nas
corporações musicais, contribuir para o desenvolvimento psicossocial e artístico de crianças e
adolescentes, exercitar o espírito cooperativo, o trabalho em grupo, a autodisciplina, auto-estima e
civismo, elementos fundamentais para a formação integral da cidadania.

Crianças de São Desidério terão festa especial
Amanhã, 14, a partir das 8h, o Coliseu da

Paz se transformará em um verdadeiro parque
de diversões. Será a segunda edição da Festa
Crianças da Paz, um evento em comemoração
ao Dia das Crianças, realizado pela Prefeitura
Municipal de São Desidério por meio das secre-
tarias de Educação, Esportes, Cultura e Lazer,
Infaestrutura, Assistência Social e Saúde.

Participarão da festa todos os alunos matri-
culados em escolas da rede municipal de ensino
e, também, de escolas particulares, totalizando
cerca de 3.500 crianças.

A Festa Criança da Paz teve início ano
passado pela administração municipal. Com
uma estrutura totalmente propícia ao lazer da
criançada o evento contará com parque infantil,
artistas circenses, oficinas de artes, jogos, distri-
buição de pipoca, cachorro-quente, refrigerante,
doces e sorvetes. Tudo em clima de festa, ale-
gria e diversão para agradar os pequenos
saodesiderenses.

Seguranças particulares e uma uni-
dade móvel de saúde estarão no local
para garantir segurança e bem estar aos
participantes, que serão acompanhados
pelos pais, professores e funcionários
das secretarias envolvidas.

Diversão, alegria e muita animação marcaram a primeira edição
desta festa.
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Exposição fotográfica chega a São Desidério
Após passar por Salvador, Camaçari e Barreiras a Exposição Fotográfica Itinerante “A recriação do

olhar sobre o cerrado baiano” agora passa por São Desidério. A mostra estará na Praça Abelardo Alencar
a partir desta quinta -feira,14, até domingo, 17.

Uma iniciativa do Instituto de Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável do Oeste da Bahia –
Bioeste, da Conservação Internacional, e da Monsanto em parceria com as prefeituras, a exposição
retrata o cerrado do oeste baiano. Dividida em cinco eixos temáticos: a biodiversidade, o ser humano, a
comida, a água e o clima busca conscientizar o público visitante acerca das belezas existentes e das
ameaças que o bioma vem sofrendo. Também valoriza seu povo e suas tradições.

Recriação do olhar - A mostra fotográfica é resultado de uma oficina realizada em abril deste ano
com 18 participantes entre moradores e fotógrafos profissionais da região. Para produção das fotografi-
as os inscritos percorreram 900 quilômetros em cinco dias de expedição passando por cinco municípios.
Nesse período foram produzidas mais de sete mil fotos, trabalho que deu origem a exposição que apre-
senta 13 painéis e cerca de 70 imagens. Em São Desidério o fotógrafo da assessoria de comunicação,
Rodney Martins participou da oficina de produção. Cerca de cinco fotos produzidas pelo fotógrafo estão
expostas na mostra.

“Dada à necessidade de a gente visitar a região e levar uma discussão para o contexto a ser vivido
é que foi escolhido este tema para a exposição. Muitas vezes nos alienamos ao que acontece na mídia
nacional que dá enfoque a Amazônia e esquecemos do cerrado que é o segundo maior bioma brasileiro
e que vem sendo alvo de desmatamentos. As pessoas que vão à exposição podem além das fotos, ler as
legendas e conhecer mais sobre essa realidade”, analisou a gestora e educadora ambiental da Bioeste,
Luciana Moraes.

Educação ambiental - Um treinamento educativo prévio à exposição foi realizado pelo Bioeste na
manhã de quarta-feria, 13. “A proposta é mobilizar os professores e voluntários da própria comunidade
para guiarem o público da exposição no município”, explicou o assessor de comunicação do instituto,
Hebert Régis. Participaram da capacitação funcionários das secretarias de Assistência Social, Cultura,
Educação, Meio Ambiente e Turismo e professores do município. “A exposição é um momento para que
a comunidade saiba dos principais problemas que ocorrem no município, e se interessem em não ape-
nas ver, mas se mobilizarem sobre o que ainda pode ser feito”, declarou a professora da Escola Antonio
Carlos Magalhães, Angélica Conceição.

Luis Eduardo Magalhães e Formosa do Rio Preto serão os próximos destinos da mostra que ainda
passará por São Paulo no fim deste ano, e posteriormente será levada para a Europa.
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