
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.

              ANO VI  N° 1456  Rua Folk Rocha, n 103 - Sala 01 - Sandra Regina - Barreiras- BA Tel. (77) 3612 74 76       Barreiras,  26 de setembro de 2012
 de 2011ATOS OFICIAIS

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

transparência

notícia
Barreiras ganha primeira Praça dos Sentidos do Oeste

A inclusão da pessoa com
deficiência em áreas públicas de
lazer ainda é um desafio em todo
o Brasil. Só na Bahia, 20% da
população apresenta algum tipo
de deficiência, segundo dados do
IBGE. A Prefeitura de Barreiras
assumiu o desafio da
acessibilidade e construiu a
Praça dos Sentidos, a primeira
do oeste baiano, adaptada às
necessidades dos deficientes.

“A praça foi uma ótima
iniciativa do governo municipal,
essa praça é a primeira em
termos de acessibilidade, essa
iniciativa é um modelo para a
construção de outras praças e
que isso possa se estender a
outros espaços públicos de
Barreiras. Nós que somos
portadores de necessidades
especiais, precisamos de
espaços como esse que é
adaptado para atender todas as

nossas necessidades”, falou a
professora Cristina Araújo
Ramos, portadora de baixa visão.

A Praça dos Sentidos tem
internet wi-fi gratuita, piso
rebaixado para acesso de
cadeirantes, piso tátil,
paisagismo com ilhas de chá,
temperos e flores, quatro
banheiros adaptados,
lanchonetes, quiosques,
estacionamento para deficientes,

faixas para identificar a altura dos
degraus e plaquetas em Braille.
“Essa praça é muito importante
por valorizar a acessibilidade e as
pessoas com necessidades
especiais, isso significa respeito
à diversidade e as diferenças”,
falou a Técnica de Educação
Especial da Secretaria Municipal
de Educação do município,
Samara Pires Farias.
Fonte: Dircom Barreiras
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Barreiras recebe Tour de Judô

CAMPEONATO MUNDIAL DE JUDO

POR EQUIPES 2012 - TOUR

PROMOCIONAL - INTERIORIZAÇÃO

DO JUDÔ.

A Confederação Brasileira de Judô – CBJ

e o Governo do Estado da Bahia,

através da Secretária do Trabalho,

Emprego, Renda e Esporte – SETRE-

BA, farão realizar nos dias 27 e 28 de

Outubro de 2012, o CAMPEONATO

MUNDIAL DE JUDÔ POR EQUIPES –

SALVADOR 2012, que contará com

participação de 20 Países, 32 equipes

(16 masculinas e 16 femininas), mais

de 300 atletas, com a participações dos

principais atletas olímpicos da

modalidade. Com transmissão ao vivo

para todo o mundo, esse megaevento

esportivo, fará da Bahia a Capital

Mundial do Judô.

Parte integrante do Plano de Trabalho

para a realização do CAMPEONATO

MUNDIAL POR EQUIPES SALVADOR

- 2012  o “Tour Promocional -

Interiorização do Judô” consiste

divulgar  em  cinco cidades do interior

da Bahia: Itabuna, Vitória da Conquista,

Barreiras, Juazeiro e Feira de Santana,

esse megaevento esportivo.

O “Tour Promocional - Interiorização

do Judô” terá um “Stand do Judô” que

será montada em cada cidade, em local

de grande fluxo de pessoas e contará

com uma exposição sobre o Judô – sua

história, conquista olímpicas e atletas,

com uma área de convivência para

exposição de filmes sobre a modalidade

e um espaço para a divulgação do

Campeonato Mundial.

Países que participarão do Campeonato

Mundial Por Equipes -  Salvador – 2012:

Alemanha, Argélia, Brasil, Camarões,

Colômbia, Coréia do Sul, Cuba, Estados

Unidos, França, Geórgia, Japão,

Marrocos, México, Mongólia, Polônia,

Rússia, Tunísia, Turquia, Ucrânia e

Uzbequistão.

Outro legado importante desse

Campeonato é a realização de clinicas

de judô, em escolas do município,

valorizando os princípios do judô voltados

para formação da cidadania.

Período de exposição em Barreiras:

de 27 a 30 de Setembro de 2012;
Local da Exposição: Praça Castro
Alves (Praça das Corujas), Centro,
Barreiras - BA

RELAÇÃO DAS ESCOLAS QUE
RECEBERÃO AS CLÍNICAS DE JUDÔ:

Dia 26 – Quarta – Feira:

De 14:00 às 15:00 hs.
CAIC - Rua Horto Florestal – Cascalheira

Dia 27 – Quinta - Feira:

De 08:00 às 09:00 hs

ESCOLA M. ALCYVANDO LUZ I - Rua

Dom Pedro II – Centro

De 14:00 às 15:00 hs.
ESCOLA M. PADRE VIEIRA -  rua Barão
de Cotegipe - Loteamento São Paulo
De 15:30 às 16:30 hs.

CENTRO EDUCACIONAL SAGRADO

CORAÇÃO DE JESUS - rua Guarujá -

Renato Gonçalves.

Dia 28 – Sexta - Feira:

De 08:00 às 09:00 hs
COLÉGIO MUNICIPAL EURIDES
SANTANNA - Loteamento Presidente
Médici - São Pedro

De 09:30 às 10:30 hs.

ESCOLA M. PROF. CLEONICE LOPES

- rua Costa Rica - Vila Rica

De 14:00 às 15:00 hs.

COLÉGIO M. OTAVIO MANGABEIRA -

: rua E - Loteamento Rio Grande –

De 15:30 às 16:30 hs.
ESCOLA M. DR JOSÉ COSTA
BORGES - Av. Prof. Guiomar Porto -
Centro

Contatos sobre o Tour
Professor Luiz Romariz – 061 – 8224.2798
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PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Ivone Bokorni, na busca da melhoria contínua das
ações voltadas para o meio ambiente, assegura que
está comprometida em
. Promover o desenvolvimento sustentável,
protegendo o meio ambiente através da prevenção
da poluição, administrando os impactos ambientais
de forma a torná-los compatíveis com a preservação
das condições necessárias à vida;
. Atender à legislação ambiental vigente aplicável e
demais requisitos subscritos pela organização;
. Promover a melhoria contínua em meio ambiente
através de sistema de gestão estruturado que controla
e avalia as atividades, produtos e serviços, bem como
estabelece e revisa seus objetivos e metas
ambientais;
. Garantir transparência nas atividades e ações da
empresa, disponibilizando às partes interessadas
informações sobre seu desempenho em meio
ambiente;
. Praticar a reciclagem e o reuso das águas do
processo produtivo, contribuindo com a redução dos
impactos ambientais através do uso racional dos
recursos naturais;
. Promover a conscientização e o envolvimento de
seus colaboradores, para que atuem de forma
responsável e ambientalmente correta;

O PROPRIETÁRIO

Ivone Bokorni, CPF 524.288.009-06, torna público
que está requerendo à Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Turismo de São Desidério, a Licença de
Operação para Atividade Agricultura de Sequeiro,
localizada nas Fazenda Nascente e Outras,
município de São Desidério - BA.

Ivone Bokorni
Proprietária

POLÍTICA  AMBIENTAL

ERRATA DE PUBLICAÇÃO
DE ABANDONO DE EMPREGO

Pag. 03 do informativo do dia 20 de setembro de
2012.

“Sr. Jonas de Assis do Nascimento- CTPS 7863894.
- série 001-/BA”

Onde lê-se: 06/09/2011
Leia-se: 06/09/2012

Barreiras, 26 de setembro de 2012.

Empresa M8 Construtora Ltda. - CNPJ 10.542.086/
0001-38

 Rua Dr. Abílio de Farias, n° 286, Edifício Danielle, Sala

203, Centro - Barreiras BA
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Semana Agronômica inicia hoje
Começa nesta quarta-feira, 26 de
setembro, a nona edição da Semana
Agronômica do Oeste Baiano. O
evento promovido em parceria entre a
Associação dos Engenheiros
Agrônomos de Luís Eduardo
Magalhães (AGROLEM), e
Faculdade Arnaldo Horácio Ferreira
(Faahf), através do colegiado de
Agronomia inicia às 19h no Auditório
da Faculdade e segue nesta quinta-
feira, 27.
Confira a programação abaixo:
26 de setembro
19h30min
*Avaliação do Rugby no controle de
nematóides na cultura do algodão
Engenheiro Agrônomo: André de
Carvalho Singer - Inovação Agrícola.
20h

*Restauração de Áreas Degradada:
fatores técnicos e sociopolíticos
Engenheiro Florestal João Santana
Mauger - Coordenador Regional
Instituto Lina Galvani/Parque
Fioravante Galvani - Campanha LEM
APP 100% LEGAL
Técnica de Recuperação de área
degradada com semeadura direta
“MUVUCA” - Eng. Florestal Paolo
Alessandro - Sortorelli-Baobá
Consultoria Florestal.
20h30min
*Resistência das plantas daninhas aos
herbicidas: ênfase ao glifosato
Engenheiro Agrônomo: Walter Buzatti
- W Buzatti Consultoria e Pesquisa
Agrícola.
27 de setembro
19h30min

*Funcionamento biológico do solo e a
sustentabilidade de sistemas agrícolas
Dra. Ieda de carvalho Mendes -
Embrapa Cerrados
21h
*Proatividade
Rui Ventura - Fundador da KAIZEN
Ventura, palestrante motivacional, life
coach, treinador de equipes,
especialista em desenvolvimento do
potencial humano e treinador de líderes.
As inscrições acontecem no Auditório
Central da Faculdade, a partir das 19h.

Assessoria de Comunicação
Social

Faculdade Arnaldo Horácio Ferreira
- FAAHF


