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Kelly Magalhães se reúne com grupo 
Itaoeste e marca audiência pública
sobre extração do tálio

EDITAL CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
RURAL. Pág. 02.

ATOS OFICIAIS – Licitação Formosa 
do Rio Preto. Pág. 03 e 04.

ABANDONO DE EMPREGO. Pág. 04.

O prefeito de São Desidério Demir Barbosa, junto aos prefeitos dos municípios de 
Buritirama, Barra, Baianópolis, Barreiras, Brejolândia, Catolândia, Cotegipe, Cris-
tópolis, Formosa do Rio Preto, Santa Rita de Cássia, Riachão das Neves e Mansidão, 
participaram de uma cerimônia cívico-militar, no auditório do 4º Batalhão de En-
genharia e Construção de Barreiras - 4º BEC. Pág. 05

Está definida a data para realização da audiência pú-
blica sobre a exploração do tálio e suas consequências. 
27 de abril, às 8h, no plenário da Câmara de Vereado-
res de Barreiras. Pág. 06

Ong LOBO articula-se com 
prefeitura de Barreiras para 
aprimorar CCZ

Animais vivendo em meio à própria urina e fezes, 
baias precárias, lixo e entulhos acumulados, falta 
de limpeza no local, moscas devorando os bichos. 
Pág. 07
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA
CNPJ N° 13.654.454/0001-28

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL 
Nº 23/2013

##TEXT O Pregoeiro do Município de Formosa do Rio Preto – BA comunica que realizará Pregão Presencial n.º 23/2013, Processo 
Administrativo Nº 416/2013,  objetivando a contratação de empresa para fornecimento de pneus serem usadas em manutenção 
preventiva e corretiva da frota de máquinas e veículos pertencentes a este Município, no dia 23/04/2013, as 09:00 horas. Este Edital 
está a disposição na sala da Comissão Permanente de Licitação, no horário das 08:00 às 12:00h e das 14:00 as 18:00 horas, e poderá 
ser adquirido pessoalmente no endereço:  Rua do Cruzeiro, s/n, centro – Formosa do Rio Preto – Bahia. CEP – 47.990-000 – Tel.: 
77 - 3616.2112/2483. 

##ASS Adenes Oliveira de Souza 
##CAR Pregoeiro
##DAT 10  de  Março de 2013.

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013

##TEX O Pregoeiro do Município de Formosa do Rio Preto – BA comunica que realizará Pregão Presencial n.º 24/2013, Proc. 
Administrativo nº 417/2013, no dia 23/04/2013, ás 15:00h,  objetivando a aquisição de 01 (um) veículo PICK-UP  equipado tipo 
ambulância para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste município. Este Edital está a disposição na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, e poderá ser adquirido pessoalmente no horário das 08:00 às 12:00h e das 14:00 as 18:00 horas, 
no endereço:  Rua do Cruzeiro, s/n, centro – Formosa do Rio Preto – Bahia. CEP – 47.990-000 – Tel.: 77 - 3616.2112/2483 – Adenes 
Oliveira de Souza – Pregoeiro.

##ASS Manoel Afonso de Araújo
##CAR Prefeito Municipal
##DAT 10 de Abril de 2013

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 25/2013

##TEXT O Pregoeiro do Município de Formosa do Rio Preto – BA comunica que realizará Pregão Presencial n.º25/2013, Proc. Ad-
ministrativo nº 418/2013, no dia 24 de Abril de 2013, ás 09:00hs,  Objetivando a  Aquisição de Material de Enxoval para o programa 
de doação “SOU DA MAMÃE” da Secretaria Municipal de Ação Social. este Edital está a disposição na sala da Comissão Permanente 
de Licitação, e poderá ser adquirido pessoalmente no horário das 08:00 às 12:00h e das 14:00 as 18:00 horas, no endereço:  Rua do 
Cruzeiro, s/n, centro – Formosa do Rio Preto – Bahia. CEP – 47.990-000 – Tel.: 77 - 3616.2112/2483. 

##ASS Adenes Oliveira Silva 
##CAR Pregoeiro
##DAT 10 de Abril de 2013
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     “Augusto Cézar Dias Fontes – Fazenda Embiraçu, 
CEI31.590.060.488-2 declara que o contrato de trabalho 
com o Sr. Aureliano Oliveira de Souza, portador da CTPS 
n 0019153, Serie 00024, foi extinto desde 30/11/2012, 
por justa causa aplicável ao trabalhador, por abandono 
de emprego, na forma do artigo 482, letra"I". da CLT".

“ABANDONO DE EMPREGO”

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 
Nº 04/2013

##TEXT O Presidente da CPL do Município de Formosa do Rio Preto – BA comunica que realizará licitação Tomada de Preços n.º 
04/2013, Proc. Administrativo nº 414/2013, no dia 29/04/2013, ás 10:00hs,  objetivando a Contratação de mão de obra para pres-
tação de serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais das diversas escolas municipais e demais órgãos da 
administração. Este Edital está a disposição na sala da Comissão Permanente de Licitação, e poderá ser adquirido pessoalmente no 
horário das 08:00 às 12:00h e das 14:00 as 18:00 horas, no endereço:  Rua do Cruzeiro, s/n, centro – Formosa do Rio Preto – Bahia. 
CEP – 47.990-000 – Tel.: 77 - 3616.2112/2483.

##ASS Adenes Oliveira de Souza
##CAR Presidente da CPL
##DAT 10 de Abril de 2013

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 
Nº 05/2013

##TEXT O Presidente da CPL do Município de Formosa do Rio Preto – BA comunica que realizará licitação Tomada de Preços n.º 
05/2013, Proc. Administrativo nº 415/2013, no dia 29/04/2013, ás 15:00hs,  objetivando a Contratação de empresa na prestação de 
serviços complementares no Complexo Administrativo. Este Edital está a disposição na sala da Comissão Permanente de Licitação, 
e poderá ser adquirido pessoalmente no horário das 08:00 às 12:00h e das 14:00 as 18:00 horas, no endereço:  Rua do Cruzeiro, s/n, 
centro – Formosa do Rio Preto – Bahia. CEP – 47.990-000 – Tel.: 77 - 3616.2112/2483.

##ASS Adenes Oliveira de Souza
##CAR Presidente da CPL
##DAT 10 de Abril de 2013
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Prefeito Demir Barbosa toma posse como presidente da 
Junta Militar do município de São Desidério

No dia, 10/04, o prefeito de São De-
sidério Demir Barbosa, junto aos pre-
feitos dos municípios de Buritirama, 
Barra, Baianópolis, Barreiras, Bre-
jolândia, Catolândia, Cotegipe, Cris-
tópolis, Formosa do Rio Preto, Santa 
Rita de Cássia, Riachão das Neves e 
Mansidão, participaram de uma ceri-
mônia cívico-militar, no auditório do 
4º Batalhão de Engenharia e Constru-
ção de Barreiras - 4º BEC, onde os ges-
tores foram empossados como Presi-
dentes das Juntas de Serviços Militares 
de seus respectivos municípios. Antes 
da posse, no dia em que comemora o 
dia da Engenharia, o 4º BEC realizou 
a cerimônia de formatura e entrega do 
“Chapéu Tropical” para os recrutas do 
grupamento Alpha 2013.
Após o juramento e a assinatura do 
termo de posse de Recondução de 
Presidente da Junta Militar do Muni-
cípio de São Desidério, Demir Barbo-
sa, afirma: “Ser empossado hoje  presi-
dente da Junta Militar, significa muito 
para o município e para mim também 
como prefeito porque  me sinto res-

ponsável pelo alistamento dos jovens 
de todo o município”.
De acordo com comandante do 4º 
BEC, Tenente Coronel Negrão, o exér-
cito está ligado diretamente ao desen-
volvimento nacional, e a posse dos 
prefeitos eleitos é uma situação pre-
vista pela lei do serviço militar, núme-
ro 4. 375, que traz uma aproximação 
das forças armadas de todos os muni-
cípios do Brasil. “A posse do prefeito 
de São Desidério como presidente da 
Junta do Serviço Militar é muito im-
portante porque traz a municipalida-
de no projeto de defesa nacional, é um 
município no Oeste da Bahia, longe 
das fronteiras que participa da defesa 
nacional a partir da posse”.
As prefeituras precisam das Juntas 
Militares para possibilitar aos jovens o 
alistamento. Os jovens, no ano em que 
completam 18 anos, devem compare-
cer na Junta Militar do seu bairro ou 
cidade para o alistamento militar que 
é obrigatório. 
O secretário da Junta do Serviço Mi-
litar de São Desidério, Flávio Novaes 

dos Santos Alves, esclarece: “Os jovens 
que não se alistarem perdem alguns 
direitos, não podem prestar vestibu-
lar, tirar passaporte ou fazer concur-
sos. A função da junta é o alistamento 
dos jovens para que eles possam tirar 
o certificado de reservista”. A Junta 
do Serviço Militar de São Desidério, 
está localizada no prédio da Assistên-
cia Social, em frente a Praça Abelardo 
Alencar.
Na tarde do dia 09, o prefeito Demir 
Barbosa, esteve presente em uma 
reunião na União dos Municípios do 
Oeste da Bahia - UMOB, com pre-
feitos da região Oeste para tratar do 
evento da Ferrovia de Integração Oes-
te-Leste - FIOL, que acontecerá no dia 
26 de Abril no Hotel Solar das Man-
gueiras, das 09 às 17hs. Com o slo-
gan, "A Bahia quer, o Brasil precisa", 
o evento acontecerá com as presenças 
de autoridades do governo do estado, 
mostrando a grande importância para 
a conclusão da ferrovia que é fator 
preponderante para o desenvolvimen-
to das cidades, do estado e do país.

Ascom/São Desidério
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Ong LOBO articula-se com prefeitura de Barreiras para aprimorar CCZ

Animais vivendo em meio à própria uri-
na e fezes, baias precárias, lixo e entulhos 
acumulados, falta de limpeza no local, 
moscas devorando os bichos. Este foi o 
cenário encontrado pela equipe da Ong 
Liga de Ordem para os Bichos Órfãos – 
LOBO em outubro do ano passado no 
Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) 
de Barreiras. A situação, que já era preo-
cupante, ficou ainda mais grave quando 
funcionários do CCZ foram demitidos e 
os animais ficaram ainda mais sujeitos 
ao abandono. 
Diante do quadro de descaso público 
para com a vida de seres vivos tutelados 
pelo próprio município, no dia 10 de ou-
tubro de 2012, a sócio-fundadora da Ong 
LOBO, Janete Lauck, procurou a Promo-
toria de Justiça da Comarca de Barreiras 
para denunciar a situação caótica. “Fica-
mos preocupados com a saúde dos ani-
mais recolhidos no CCZ. Procuramos o 
Ministério Público para comunicar nosso 
interesse em auxiliar nos serviços dentro 
do Centro. A situação dos animais era 
grave, pois não estavam sendo cuidados 
nem alimentados, além da falta de limpe-
za no local”, declarou Lauck. Ainda segun-
do ela, foi solicitado o acesso às chaves do 
CCZ e a Ong providenciou a transferência 
dos cães e gatos para outro local. 
Vinculado à Secretaria Municipal de 
Saúde, um Centro de Controle de Zo-
onoses é uma unidade de saúde públi-
ca que tem como atribuição máxima 
prevenir e controlar as zoonoses, como 
raiva, calazar, dengue, doenças de chagas, 
entre outras. O CCZ também desempe-
nha a missão de capturar animais erran-
tes e controlar a população de animais 
domésticos, como cães e gatos e também 
animais de grande porte, como cavalos.
O CCZ de Barreiras, que desde o final do 
ano passado estava fechado, foi reaber-
to em janeiro deste ano pela nova gestão 
municipal. “De outubro de 2012 a janeiro 
de 2013, nós da LOBO fizemos o papel do 
Centro de Zoonoses da cidade, receben-
do, tratando e alimentando todos os ani-

mais recolhidos das ruas”, afirmou Janete 
Lauck. 

PROJETO DE LEI 
A Ong LOBO reuniu-se esta semana com a 
nova secretária de saúde de Barreiras, Re-
gina Figueiredo. Durante o encontro, foi 
questionada a posição da prefeitura mu-
nicipal sobre como será a parceria entre a 
Ong e o CCZ. “A secretária nos solicitou 
um ofício, o qual já está sendo elaborado. 
Neste documento, pontuaremos como 
pretendemos atuar dentro do Centro. Em 
breve, teremos uma reunião também com 
o novo coordenador do CCZ e não deixa-
remos de questionar sobre o destino que 
está sendo dado aos inúmeros animais lá 
entregues”, enfatizou a sócio-fundadora 
da LOBO.
A Ong apresentou a secretaria de 
saúde o Projeto de Lei que fora entre-
gue em 2012 à Câmara de Vereadores e 
à antiga gestão municipal, que “engave-
tou” o documento, que prevê sobre pos-
se responsável, eutanásia, maus tratos e 
penalidades, bem como melhorias nas 
acomodações dos animais no CCZ, vi-
sando o bem estar físico e a dignidade des-
tes seres vivos e projeto de castração - ini-
cialmente para os animais do Centro e em 
seguida, à população carente de Barreiras.

ASCOM / LOBO
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Buritirama: Arival Viana foi empossado presidente da Junta 
de Serviços Militar do Município

O Prefeito de Buritirama, Arival Viana tomou posse e foi 
reconduzido como Presidente da Junta do Serviço Militar 
do Munícipio – JSM. A cerimônia, cívico – militar acon-
teceu no 4º Batalhão de Engenharia de Construção em 
Barreiras – BEC, no dia 10 de abril. Na ocasião estiveram 
presentes vários prefeitos da região oeste, que também irão 
presidir as Juntas de Serviço Militar que são jurisdicionados 
a delegacia de Barreiras, para cumprir o que prescreve o 
parágrafo 1º do Artigo 11 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto 
de 1964 (Lei do Serviço Militar).
Arival firmou compromisso ante ao Pavilhão Nacional, 
jurando que ao ser empossado, no cargo de Presidente da 
Junta de Serviço Militar, de acordo com o que preceitua a 
Lei do Serviço Militar, promete envidar todos os esforços, 
no sentido de cumprir e fazer cumprir pelos munícipes, os 
deveres relativos ao Serviço Militar, a fim de que o municí-
pio contribua para o exercício da cidadania e o engrandeci-
mento da Pátria.
Ainda no Pavilhão do 4º BEC, Arival participou da sole-
nidade de posse de formatura de novos soldados, data esta 
que também se comemora o “Dia da Engenharia do Exér-
cito Brasileiro”.
A solenidade contou também com a presença do Tenente-
-Coronel do Exército Thadeu Luiz Crespo Alves Negrão, 
comandante do 4º BEC.
Participaram das solenidades os prefeitos: Ney Borges 
(Mansidão), Arthur Silva (Barra,) Demir Barbosa ( São 
Desidério),  Gilvan Pimentel  (Catolândia), Hamilton 
Lima (Riachão das Neves), Marcelo Mariane (Cotegipe), 
Leopoldo de Oliveira Neto (Angical), Anderson Cleyton 
(Baianópolis), Antônio Henrique (Barreiras), Antônio Pe-
reira (Cristopolis), Jarbes Junior (Formosa do Rio Preto), 
Joaquim Geraldo (Santa Rita de Cássia), Humberto Pereira 
(Tabocas do Brejo Velho) e Gilmar Ribeiro (Brejolândia).

Kelly Magalhães se reúne com grupo Itaoeste e 
marca audiência pública sobre extração do tálio

Está definida a data para realização da audiência pú-
blica sobre a exploração do tálio e suas consequências. 
Por solicitação da deputada Kelly Magalhães (PCdoB) 
à Comissão de Meio Ambiente, Seca e Recursos Hídri-
cos, o encontro será realizado no dia 27 de abril, às 8h, 
no plenário da Câmara de Vereadores de Barreiras, com 
presença confirmada dos executivos da Itaoeste e o só-
cio majoritário da empresa, Olacyr de Moraes.
Após participar de reunião convocada pela associa-
ção de moradores do Val da Boa Esperança e ouvir as 
expectativas e os anseios da comunidade, a deputada 
procurou os executivos da Itaoeste, empresa responsá-
vel pela exploração do tálio, e solicitou uma audiência. 
A reunião aconteceu em São Paulo, no dia 5 de abril, 
quando Kelly pediu esclarecimentos sobre os impactos 
ambientais que a região pode sofrer, por estar em uma 
área de grande valor para os barreirenses, o Rio de On-
das.
Segundo a parlamentar, o grupo Itaoeste se comprome-
teu em participar da audiência para esclarecer à comu-
nidade sobre os investimentos e as ações da empresa 
em Barreiras. Olacyr de Moraes também afirmou fazer 
questão de participar do encontro e falar ao povo sobre 
sua trajetória de vida, "que em 60 anos, como empre-
sário, sempre buscou, em primeiro lugar, respeitar as 
pessoas, especialmente os trabalhadores, e que jamais 
causaria qualquer dano ou prejuízo ao povo ou ao meio 
ambiente".
A audiência pública em Barreiras contará com partici-
pação de empresários, técnicos, representantes do go-
verno, políticos e da sociedade civil.

Buritirama: Arival Viana foi empossado presi-
dente da Junta de Serviços Militar do Município

Da redação Gazeta do Oeste com informações João Néris  Assessoria de Comunicação - Kelly Magalhães


