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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

          A Coordenadora Geral do Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar
de Brotas de Macaúbas - BA, no uso das atribuições legais que lhes confere o Estatu-
to Social, convoca todos os associados em pleno gozo dos seus direitos sindicais a
participar da Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 27 de outubro de
2010, em 1ª convocação as 8:00h com a presença de 50% + 1 (cinqüenta por cento
mais um) dos associados em situação regular, em segunda convocação, as 9:00, com
30% (trinta porcento) e em terceira e ultima  convocação as 9:30 com os sócios pre-
sentes;  no salão de reuniões do sindicato, sito rua São Jose 183, Brotas de Macaúbas
-BA, com a seguinte ordem do dia:

1º - Discutir e deliberar a conveniência da autorização da refundação da Federação
dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da Bahia- FETRAF

2º - Escolha de Delegados para o referido congresso
3º - O que ocorrer

Brotas de Macaúbas, 05 de outubro de 2010.

Maria Aparecida Rosa de Araújo
Coordenadora Geral do SINTRAF

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 Barreiras, Prefeitura
Municipal de São Desidério e Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar de Brotas de Macaúbas  zelando
pela Transparência  das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a

devida prestação de  contas.
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Casa própria para o barreirense

A revitalização das políticas públicas habitacionais no Governo Cidade Mãe está ga-
rantindo a construção de 1500 casas populares em Barreiras através do Projeto Minha Casa,
Minha Vida. A parceria com o Governo Federal trouxe, também, recursos para o projeto de
Urbanização de Loteamentos Precários no Bairro São Sebastião que inclui calçamento das
ruas, instalação de sanitários, reforma e construção de casas.

As obras do Projeto Minha Casa, Minha Vida já estão em andamento, a previsão de
entrega é para maio de 2011. “As habitações possuem 36m², o condomínio será construído
no estilo Village, com casas de laje e dois pavimentos. A construtora está trabalhando dentro
do cronograma. Mas ainda faltam profissionais especializados na cidade para atender a
demanda”, comentou Wilson Rodrigues, coordenador de habitação.

No Bairro São Sebastião 41 casas foram entregues, juntamente com o calçamento das
ruas, reformas de moradias e construção de banheiros. Cerca de 600 famílias serão benefi-
ciadas com as ações da prefeitura em parceria com o governo Federal. “A vida melhorou
muito depois que ganhamos uma casa nova, principalmente para mim que morei durante seis
anos em um barraco de taipa. É uma alegria grande para toda a família”, comentou a mora-
dora Francisca dos Santos.

Todo o projeto do Bairro São Sebastião está orçado em sete milhões de reais. Além do
calçamento, as ruas receberão rede de esgoto e escoamento.

Grande Concurso de Fanfarras será realizado em Barreiras
Na próxima sexta-feira, 15, às 17:00 horas na Praça Landulfo Alves, será realizado o “Gran-

de 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 forma-
ção 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.
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Professores de São Desidério terão dia de lazer

O Governo Municipal por meio da Secretaria de Educação realizará nes-
ta sexta-feira, 15, no clube BNB, em Barreiras uma grande festa destinada
aos servidores da área, em comemoração ao Dia do Professor. A abertura
do evento terá início às 9h com um café da manhã e pronunciamento do
prefeito Zito Barbosa e da secretária de Educação Cátia Alencar e se esten-
derá pelo dia inteiro com churrasco e músicas ao vivo.

O evento também faz parte do projeto Saúde Docente: Cidadania e Va-
lorização Profissional, que objetiva garantir a efetividade do processo de
ensino e a aprendizagem dos alunos, por intermédio de ações de enaltecimento
e valorização do profissional de educação.

De acordo com a secretária de Educação Cátia Alencar cerca de 400
profissionais participarão da festa, entre sede e zona rural, favorecendo assim
um momento de integração entre os professores, “é muito significativo pro-
porcionar um momento especial de interação, lazer e descontração aos pro-
fissionais em um dia inteiro de programação, com muita alegria, mas é muito
importante também saber que este dia de lazer faz parte do projeto que tem
outras atividades voltadas a saúde docente que serão desenvolvidas no dia
a dia”.
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