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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 n° 101/2000, estão publicados abaixo  Atos Oficiais Administrati-
vos de Prefeituras, Câmaras  Municipais e outros orgãos oficiais, que zelando pela transparência das contas públicas
municipais, coloca a disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

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

COMUNICADO AOS PAIS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO DE BARREIRAS-BA.

O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BARREIRAS/BA-SINDSEMB, entidade represen-
tativa de Classe Profissional, de 1º Grau, com sede social na Travessa 19 de Maio, nº 95, Centro, Barreiras-BA, CNPJ sob
nº 07.205.135/0001-32, CÓDIGO SINDICAL nº 97605-9 MTE, pelo presente, por seu Presidente Sr. Edson Vieira de Lima,
brasileiro, casado, servidor público municipal, inscrito no CPF sob o n. 588.994.484-34, em CUMPRIMENTO à DECISÃO
SOBERANA da ASSEMBLÉIA GERAL DOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE BARRERIAS/BA, realizada no dia 02
(dois) de Março de 2011, COMUNICA A TODOS OS PAIS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE A PARTIR
DO DIA 14 DE MARÇO DE 2011, OS PROFESSORES ESTARÃO PARALISANDO SUAS ATIVIDADES DOCENTES - EM
REGIME DE GREVE, POR TEMPO INDETERMINADO. Contudo, sem causar prejuízos aos alunos da Rede Municipal de
Ensino, pois, os mesmos terão assegurados os 200 dias letivos, determinados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção (Lei 9394/96) uma vez que, haverá um calendário de reposição das aulas correspondentes os dias parados durante a
greve.

EDSON VIEIRA DE LIMA.
Presidente do Sindicato.

Matrícula nº 926

PROGRAMAÇÃO COMPLETA RALLY FEMININO – 2011PROGRAMAÇÃO COMPLETA RALLY FEMININO – 2011PROGRAMAÇÃO COMPLETA RALLY FEMININO – 2011PROGRAMAÇÃO COMPLETA RALLY FEMININO – 2011PROGRAMAÇÃO COMPLETA RALLY FEMININO – 2011
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura Munici-

pal de São Desidério. · 13.03.2011 – (Domingo)

o Apresentação Cultural:

- 07:30h – Execução do Hino Nacional e Parabéns;
- Filarmônica Mul. Heliodoro Ribeiro
o Apresentação Musical em Morrão:
- 11:00h – Banda Talita Sampaio
- 13:00h – Banda Imenso Prazer
o Programação Esportiva:
- 08:00h – Largada para o VIII Rally Feminino de Bike;
- 15:30h – Volta do Percurso Morrão/SD
- 17:30h – Chegada do Rally Feminino de Bike
- 18:00H - Sorteio de Prêmios

Mais informações Secretaria de Cultura (77)3623-2910
Assessoria de Comunicação (77)3623-2145
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 ASSEMLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

O Presidente da Cooperativa Mista dos Micros Produtores Agrícolas dos Municípios de Tabocas do Brejo
Velho e Brejolandia – Ltda. escrita no CNPJ n° 00.623.659/0001-02, no uso de suas atribuições legais, que
lhe confere o Estatuto Social; convoca todos os associados ativos em condições de votar e os não ativos
sem direito a voto, mas com direito de voz nas discussões em debate; para uma Assembléia Geral Ordinária
e Extraordinária cumulativa a realizar-se no dia 26/03/2011, na sua sede na Rua 13 de Maio n° 63, Tabocas
do Brejo Velho – BA. Em primeira convocação as 08:30 (horas) com 02 terço dos associados em condições
de votar, em segunda convocação as 09:30 (horas) com metade e mais 01 (um) dos associados em
condições de votar, em terceira convocação as 10:30 (horas) com no mínimo 10 (dez) associados em
condições de votar. Para trabalhar a seguinte ordem do dia: Assembléia Ordinária: 1) Prestação de Contas
do exercício de 2010. 2) Destinação das sobras ou rateio das perdas apuradas. 3) Eleição do conselho
Fiscal para  o mandato até a AGO de 2012. Assembléia Extraordinária: 1) Recadastramento obrigatório de
todos os associados, atualizando suas condições de sócio da Cooperativa. 2) Sócios  que optou em não
torna-se ativo e ignorou a deliberação da Assembléia geral de 2010. A assembléia fundamentará a avaliação
com base na alínea “C” e “D” do Artigo 12º do estatuto Social. 3) Discutir outros assuntos de interesse da
Cooperativa. O numero de associados em condições de votar são: 50. Tabocas do Brejo Velho 11 de Março
de 2011. Edro Pinheiro de Santana. Presidente.

CLUBE de XADREZ de BARREIRAS – CXB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Prezados Sócios :

Na qualidade de Presidente, e de acordo com o Art 6º item I.b, do Estatuto, sirvo-me da presen-
te para convocar VSas, para participarem da Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no próximo
dia 17 de Março de 2011 (Quinta -feira), na sede do Clube ABCD, às 19:00 horas em primeira
convocação, contando com a presença de pelo menos 2/3 (dois terços ) dos votos validos totais, ou
às 20:00 horas em segunda convocação no mesmo dia e local, com qualquer número de presen-
tes, para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:
1. Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal
Atenciosamente,
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Carnaval de Barreiras recebeu
40 mil foliões por noite

Por Tiago Lira
Fotos: Ronaldo Carvalho
O Carnaval de Barreiras, o melhor car-

naval do interior da Bahia, encantou a todos
os foliões. Essa “Multidão num só coração”
curtiu as melhores bandas do estado no cir-
cuito Aguinaldo Pereira e relembrou as anti-
gas marchinhas no circuito cultural da Pra-
ça Landulpho Alves. O carnaval de Barreiras
recebeu mais de 40 mil foliões por noite.

“Estou muito feliz por estar aqui. Não
imaginava que Barreiras tivesse um carna-
val tão grande e organizado. Ano que vem
estarei novamente saindo nos blocos da ci-
dade”, disse a estudante de Goiânia, Marilza
Klens.

“Vale a pena vir curtir essa festa. Pe-
guei mais de 800 km para vir pra cá”, rela-
tou o estudante de Medicina, Adailton Soa-
res, de Salvador.

Como nos anos anteriores para
atender a necessidade dos foliões a pre-
feitura de Barreiras planejou uma am-
pla estrutura. Camarotes, arquibanca-
das, sanitários químicos, barracas pa-
dronizadas para lanches e bebidas, se-
gurança, serviços de saúde, transporte
e proteção aos menores fizeram parte
da estrutura montada.

“Nosso governo revitalizou o car-
naval cultural no centro histórico. Para
o circuito Aguinaldo Pereira foram me-
ses de planejamento para realizar a
melhor festa do interior da Bahia. O re-
sultado toda população pode perceber.
Em 2012 a nossa meta é de realizar um
carnaval ainda melhor”, disse a prefeita
Jusmari Oliveira.
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UNESC contrata doutores na área de Ciências
Sociais Aplicadas

A Unesc (Universidade do Extremo Sul Catarinense), de Criciúma, está com inscrições abertas para doutores atuarem no PPGCSA
(Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais Aplicadas), que está em fase de elaboração pela Universidade. A novidade do processo
seletivo é a possibilidade de doutorandos tentarem uma vaga, desde que comprovem que estejam com o exame de qualificação agendado.

Os interessados devem se inscrever no DDH (Departamento de Desenvolvimento Humano), na sala 12 do Bloco Administrativo, até
o dia 30 de abril, das 15 às 20 horas, ou por correspondência (Avenida Universitária, nº 1105, Bairro Universitário, Criciúma, CEP: 88806-000).

São quatro vagas para professores pesquisadores na área de Estado e ou Organizações e ou Desenvolvimento. As vagas se dividem
em: uma vaga para professor com graduação na área de Administração, uma em Ciências Contáveis e duas em Ciências Humanas e ou
Sociais.

Mais informações e os documentos necessários na inscrição podem ser conferidos no edital 195/2010 ou no site www.unesc.net.
http://www.unesc.net/portal/resources/documentosoficiais/4820.pdf
Confira mais informações
http://www.unesc.net/portal/capa/index/231/0/0/componente/processo/getProcessos/56
Davi Carrer
Setor de Comunicação Social - Unesc
(48) 8824-8908 | 3431-2547
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EM BREVE BARREIRAS E REGIÃO DA BAHIAEM BREVE BARREIRAS E REGIÃO DA BAHIAEM BREVE BARREIRAS E REGIÃO DA BAHIAEM BREVE BARREIRAS E REGIÃO DA BAHIAEM BREVE BARREIRAS E REGIÃO DA BAHIA
O MAIOR EMPREENDIMENTO DA CIDADEO MAIOR EMPREENDIMENTO DA CIDADEO MAIOR EMPREENDIMENTO DA CIDADEO MAIOR EMPREENDIMENTO DA CIDADEO MAIOR EMPREENDIMENTO DA CIDADE

SEJA BEM VINDO AOSEJA BEM VINDO AOSEJA BEM VINDO AOSEJA BEM VINDO AOSEJA BEM VINDO AO
RESIDENCIAL CIDADE NOVRESIDENCIAL CIDADE NOVRESIDENCIAL CIDADE NOVRESIDENCIAL CIDADE NOVRESIDENCIAL CIDADE NOVAAAAA

UM BAIRRO PLANEJADO COM INFRAESTRUTURA COMPLETA E AINDA QUALIDADE
DE VIDA PARA VOCÊ E SUA FAMILIA

RUAS ASFALTADAS-REDE ELETRICA-COLETA DE ESGOTO-ILUMINAÇÃO PUBLICA-
REDE WI-FI

VIVA MELHOR E SEJA FELIZ
Oportunidade de investimento garantido e Realização do seu Sonho

Tudo o que você sempre quis.
NÃO PERCA ESTA OPORTUNIDADE

SERÁ UM SUCESSO EM VENDAS EM BARREIRAS E REGIÃO
GARANTA JÁ O SEU

AGENDE SUA VISITA PELOS TELEFONES
(19) 81191783 (19)8828-2324.

SKYPE:anderson.andrade.de.oliveira
MSN:piracicaba.corretorlopes@hotmail.com

Email:piracicaba@corretorlopes.com.br


